
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Gierałtowice o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice - Etap I

Zgodnie z art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), po zapoznaniu się z wykazem
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice  - Etap I, 

Rada Gminy Gierałtowice postanawia rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Wójta, w sposób następujący: 
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Uzasadnienie rozstrzygnięcia
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LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH W WYNIKU PIERWSZEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU (OD 11 MARCA DO 26 KWIETNIA 2019 R.)  

1 2 15.03.2019 Ekspresowa
Komunikacja

Drogowa 
Sp. z o.o.

Prosimy o zmianę terenów – na działce nr 2365/285 z PU1 na tereny
M,U (tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej)

ul. Południowa
dz. nr

2365/285

4PU1 nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w  obszarze  "PU1 -  obszary
produkcyjno-usługowe",  w  którym  nie  ma  możliwości  przeznaczenia  terenu  pod
zabudowę mieszkaniową

2 4 9.04.2019 A. W. Wnoszę  o  zmianę  kwalifikacji  działki  nr  814/45  z  ZZ  (tereny
zabudowy  usługowo-mieszkaniowej  w  obszarach  zagrożonych
powodzią) na UM (tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej).

ul. Leśna
dz. nr 814/45

1ZZ
§38
7ZL

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie zmiany  przeznaczenia  części  terenu  działki
814/45 
-  położonej w terenie "ZZ", ponieważ teren może w przyszłości nadal obniżać się,
wały  na  Jasienicy  mogą  wymagać  podwyższenia  (zasięg  obszaru  szczególnego
zagrożenia powodzią może ulec poszerzeniu);
-  położonej  w terenie  7ZL -  ponieważ  stanowi  użytek  Ls,  objęty  uproszczonym
planem urządzenia lasu; zmiana przeznaczenia terenu byłaby sprzeczna z art. 7 ust. 1,
art.  8  i  9  ustawy  z  28.09.1991  r.  o  lasach  oraz  z  zasadami  kształtowania  ładu
przestrzennego określonymi w art. 1 ust..4 upzp.

3 5 11.04.2019 A. S. Proszę  o  zmianę  przeznaczenia  terenów  położonych  w  obrębie  ul.
Wolności  objętych  obecnie  przeznaczeniem  7UM  oraz  8UM  pod
tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej.

rejon ul.
Wolności

7UM
8UM

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie  zmiany  przeznaczenie części terenu 7UM na
M,U - ze względu na sąsiedztwo z terenem o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym
5UPH; ponadto zmiana przeznaczenia całości terenów  7UM oraz 8UM naruszałaby
ustalenia studium.

4 7 17.04.2019 K. I. Proszę o zmianę istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego
obszar zabudowy usługowo- mieszkaniowej UM na obszar zabudowy
mieszkaniowo-usługowej (MU) dla działek 169/1 i 83/1 położonych w
Przyszowice ul. Wolności, które są moją własnością.

ul. Wolności
dz. nr:

169/1, 83/1

7UM nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie zmiany  przeznaczenia  części  działki  83/1  -
podtrzymuje się przeznaczenie UM.
Uzasadnienie jak dla uwagi nr 5.

5 8 23.04.2019 G. K. Proponuję,  aby  tereny  7UM  i  8UM  w  nowym  planie
zagospodarowania przestrzennego były terenem z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MJ).

ul. Wolności
działki nr:

139/1, 105/8

7UM
8UM

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w zakresie zmiany przeznaczenia  części  terenów 7UM i
8UM; Uzasadnienie jak dla uwagi nr 5.
Działka  105/8  jest  położona  w  terenie  o  przeznaczeniu  M,U  (symbol  12M,U  w
projekcie wyłożonym do publicznego wglądu) - uwaga bezprzedmiotowa.

6 9 24.04.2019 I. G. Wnoszę  o  przeznaczenie  terenu  zlokalizowanego  w  Przyszowicach
pomiędzy ulicami:  Wolności,  Polaczka,  Graniczną  a  rowem Cienka
pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU)

ul. Wolności
49a

dz. nr 37/8

7UM
8UM

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w zakresie zmiany przeznaczenia  części  terenów 7UM i
8UM; Uzasadnienie jak dla uwagi nr 5.
Działka  37/8  jest  położona  w  obszarze  o przeznaczeniu  M,U  (symbol  12M,U  w
projekcie wyłożonym do publicznego wglądu) -  uwaga bezprzedmiotowa.
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7 10 30.04.2019 J. i B. K. Z  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
proszę usunąć drogę lokalną, która dotychczas nie istnieje, ponieważ
łącznik drogi Floriana z Pogrzeby istnieje około 200 m bliżej, który
może być przeznaczony na drogę.

ul.
ks.Pogrzeby 31
dz. nr 353/71

(stary nr
351/71)

36KDD nieuwzględniona Planowana droga  36KDD stanowiąca  łącznik  ulic  Jasnej   i  Floriana  ma  na celu
poprawę  warunków  bezpieczeństwa  w  rozwijającym  się  osiedlu  zabudowy
mieszkaniowej. czego obecnie nie zapewniają  ulice 34aKDD i 35KDD, ze względu
na ich parametry (szerokość od niespełna 7m do ok. 8m przy długości ok. 500m) oraz
brak przecznic.
Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową północnej części  działki 353/71 (o pow.
ok. 1 ha) będącej dotychczas działką siedliskową, wymaga zapewnienia odpowiedniej
obsługi komunikacyjnej.

8 11 30.04.2019 J. i B. K. Istnieje  możliwość  podłączenia  do  sieci  wodociągowej  i
energetycznej, droga dojazdowa, sąsiednie działki są przekształcone i
rozpoczęto budowę domów

dz. nr:
1625/92,
1626/92,
1489/91

9R nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w wyznaczonym  w studium
obszarze  o  kierunku  przeznaczenia  "R  -  obszary  rolne",  w  którym  polityka
przestrzenna  gminy  nie  przewiduje  możliwości  lokalizacji  zabudowy  o  funkcji
nierolniczej.

9 12 30.04.2019 J. i B. K. Wnosimy o przekształcenie działki 36 na tereny przemysłowe zgodnie
ze złożonym wnioskiem, gdyż sąsiednie działki od strony zachodniej
zostały przekształcone

dz. nr 36 11R nieuwzględniona Brak zgodności ze studium  - działka jest położona w obszarze "Rup - obszary rolne
(perspektywiczne rezerwy dla rozwoju funkcji gospodarczych)", nie zostały spełnione
warunki zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze określone w §13 ppkt 4.2 rozdziału
II części B studium.

10 15 10.05.2019 G. K. Proszę  o  zmianę  przeznaczenia  działki  o  nr  1660/223,  obręb
ewidencyjny Przyszowice z ustalonego w Projekcie zagospodarowania
przestrzennego  Gminy;  R  (tereny  rolne  uprawy  polowe),  na
przeznaczenie  PU  (tereny  produkcyjno-usługowe)  lub  Rup  (tereny
rolne z perspektywą przekwalifikowania).

obr.  0004
dz. nr

1660/223 

8R nieuwzględniona Brak zgodności ze studium  - działka jest położona w obszarze "R - obszary rolne", w
którym  nie  ma  możliwości  przeznaczenia  terenu  pod  zabudowę  produkcyjnono-
usługową.
W  projekcie  planu  nie  ma  takiego  przeznaczenia  jak  "Rup  -  tereny  rolne  z
możliwością  przekwalifikowania"  (jest  to  kierunek  przeznaczenia  określony  w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).
Nie zostały spełnione warunki zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze określone w
§13 ppkt 4.2 rozdziału II części B studium.
Działka  jest  położona  w  zwartym  kompleksie  rolnym,  bez  dostępu  do  drogi
publicznej oraz infrastruktury technicznej.

11 16 15.05.2019 G. L.
R. G.

Czy w najbliższym czasie będzie można przekształcić grunty orne na
działkę budowlaną

dz. nr 152 9R nieuwzględniona Brak zgodności ze studium  - działka jest położona w obszarze "R - obszary rolne", w
którym  nie  przewiduje  się   możliwości  lokalizacji  nowej  zabudowy  o  funkcji
nierolniczej.

12 17 16.05.2019 I. S.
E. S.

Wnosimy  o  zmianę  zapisu  dot.  minimalnej  wymaganej  wielkości
działki  dla  nieruchomości  nie  mających możliwości  podłączenia  do
miejskiej kanalizacji sanitarnej z 900 m2 do 500 m2.

ul. Wieczorka
dz. nr 262/25

6M,U nieuwzględniona Powierzchnia  500 m2 nie  gwarantuje  rozwiązania  lokalizacji  indywidualnych
urządzeń odprowadzania ścieków  zgodnie z wymaganiami warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; ponadto ustalenia mpzp mają
na  celu  m.in.  zapobieganie  nadmiernemu  zagęszczaniu  zabudowy  z  uwagi  na
wymagania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 

13 18 17.05.2019 B., M. R. K. Wnosimy o zmianę przeznaczenia terenów oznaczonych w projekcie
jako 33RZ i 31WS:
1. z 33RZ na MNU (część działek nr 647/98, 648/99, 649/99),
2. z 31WS na RZ (działki nr 643/97, 646/98, część działek nr 647/98,
648/99, 649/99).

ul. Brzeg 3A
dz. nr:

642/97, 643/97,
644/98, 645/98,
646/98, 647/98,
648/99,  649/99

33RZ
31WS

nieuwzględniona Brak zgodności ze studium  - działki są położone w obszarze "RE - obszary użytków
rolnych w ciągach ekologicznych" oraz "WS - obszary wód powierzchniowych" , w
których  nie  przewiduje  się  przeznaczenia  terenu  pod  nową  zabudowę  o  funkcji
nierolniczej. Zamontowanie rurociągów i przepompowni  nie musi być rozwiązaniem
trwałym,  poza  tym  dolina  Paniówki  nadal  pozostaje  ciągiem  ekologicznym  oraz
powinna pełnić  funkcję retencyjną.   Zachowanie doliny wolnej  od  zabudowy jest
warunkiem jej przyszłej renaturyzacji oraz przywrócenia równowagi hydrologicznej
i przyrodniczej po zakończeniu funkcjonowania kopalń.

14 19.1 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

Wykreślić z planu ograniczenia pow. zabudowy wiat
Jeżeli w planie zostaną zamieszczone ograniczenia wznoszenia wiat to
mieszkańcy  zostaną  narażeni  na  kary,  gdyż  zgodnie  z  prawem
budowlanym każdy mieszkaniec na działce budowlanej może wznieść
po  dwie  wiaty  po  50 m2 bez  zezwolenia  na  budowę  i  zgłoszenia
jednakże musi to być zgodne z ustaleniami planu (o czym nie wszyscy
mieszkańcy nie będą wiedzieć) i jeżeli wybudują jak pozwala prawo
budowlane a ustalenia planu będą inne (np. ograniczać powierzchnię)
to będą narażeni na kary z PINB-u 

- §15 ust. 2 pkt
6 lit.c

§16 ust. 2 pkt
6 lit.c

§17 ust. 2 pkt
6 lit.b

§18 ust. 2 pkt
6 lit.c

§19 ust. 2 pkt
6 lit.b

§20 ust. 2 pkt
6 lit.c

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w odniesieniu do ograniczenia powierzchni wiat w terenach
innych niż UM, w których przeznaczenie obejmuje zabudowę mieszkaniową - MN,
MNU, M,U, UMC, Up,ZU.
Ustalenia projektu planu dotyczące powierzchni zabudowy wiat nie są sprzeczne z
art.  29  ust.  1  pkt  2c ustawy Prawo budowlane,   który stanowi  iż  pozwolenia  na
budowę nie  wymaga  budowa wiat  o  pow.  zabudowy do 50  m2,  sytuowanych  na
działce,  na  której  znajduje  się  budynek  mieszkalny  lub  przeznaczonej  pod
budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki, 
ponieważ odnoszą się do pojedynczego obiektu; za rodzaje przeznaczenia terenów,
które są  "przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe" należy uznać tereny "MJ",
"MNU",  "M,U",  "UMC",  "Up,ZU".  W żadnym  z  tych  terenów  dopuszczalna
powierzchnia zabudowy wiaty nie jest mniejsza niż 50m2. 
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15 19.2.1 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

DO §2 •  Należy  ujednolicić zapisy  planu  w  zakresie  przeznaczenia
terenu MN, MNU M,U UM UMC to jest:

- §2 ust.1,
rysunek planu

nieuwzględniona Postulat pozbawiony argumentacji merytorycznej. Podział na tereny 
MN, MNU M,U UM UMC  uwzględnia potrzeby kształtowania ładu przestrzennego
oraz  bilans  terenów przeznaczonych  pod  zabudowę.  Podstawy  wyodrębnienia  w
projekcie  planu  terenów  o  różnym  przeznaczeniu  i  różnych  zasadach
zagospodarowania,  w  tym  terenów  oznaczonych  symbolami  MNU,  UM,  UMC
objaśnia uzasadnienie dołączone do projektu planu. 
Uwagi indywidualnych właścicieli  wskazują na potrzebę większego zróżnicowania
ustaleń planu w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, a nie ich
"ujednolicenia". 

16 19.2.3 •  wyznaczyć  tereny  MU  mieszkaniowe  i  usługowe  gdzie  można
budować  zarówno budynki  mieszkalne  jak  i  usługowe na  równych
zasadach

- §2 ust.1,
rysunek planu

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie postulatu  zrównania  zasad  kształtowania
zabudowy  dla  budynków  mieszkaniowych  i  usługowych,  ze  względu  na  szeroki
zakres  dopuszczonych  funkcji  usługowych.  Ograniczenie  gabarytów  niektórych
budynków usługowych  (np.  magazynowych)  ma  na  celu  ochronę  interesów  osób
trzecich oraz kształtowanie ładu przestrzennego.

17 19.2.4 •  W terenach R jak i RZ dopuścić budownictwo rolnicze - zagrodowe.
rolniczą  gdyż  zakazy  są  niezgodne  z  ustawą  o  planowaniu
przestrzennym. 

- §31
 §32 

nieuwzględniona Dopuszczenie zabudowy zagrodowej we wszystkich terenach R i RZ jest sprzeczne z
zasadami  racjonalnego  zagospodarowania  terenów  górniczych,  ochrony  przed
powodzią,  ładu  przestrzennego,  a także  z  kierunkami  zagospodarowania  rolniczej
przestrzeni  produkcyjnej  określonymi  w  studium;  zabudowa  zagrodowa  (RM)
dopuszczona została tam, gdzie złożono wnioski. 

18 19.2.5 •  Wykreślić z planu tereny ZZ gdyż zgodnie z prawem wodnym na
terenie nie występują tereny zagrożone powodzią 

-  §38,
rysunek planu 

nieuwzględniona Uwaga  nieuzasadniona.  Na  terenie  sołectwa  Przyszowice  występują,  obszary
zagrożone  powodzią,  w  tym  oznaczone  na  rysunku  planu  obszary  szczególnego
zagrożenia powodzią, określone zgodnie z przepisami Prawa wodnego, co potwierdza
decyzja o uzgodnieniu projektu planu przez Wody Polskie.

19 19.2.6 •  Wyznaczyć  dodatkowo  tereny  oznaczone  np.  RMJ  rolne  z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i towarzyszącej
na  ten  cel  proponuję  przeznaczyć  tereny  na  które  zostały  wydane
warunki  zabudowy  a  budowy  nie  rozpoczęto  (nie  uzyskano
pozwolenia na budowę) lub budowę zakończono w tym przypadku jest
to  konieczne  gdyż  mieszkańcy  nie  będą  mogli  na  swych
zabudowanych  działkach  w  przyszłości  wybudować  zabudowy
uzupełniającej np garażu nadbudowy, przebudowy zmiany konstrukcji
dachu nawet za zgłoszeniem w te tereny można włączyć tereny działek
zabudowanych które są obecnie w terenach rolnych. W to oznaczenie
można również włączyć działki zabudowane które są zabudowane a
nie zostały włączone do terenów przeznaczonych do zabudowy 
•  RO- Rolno  osadnicze (jak  w gminie  Czerwionka  -Leszczyny lub
Pyskowice)  budowa  na  większych  działkach  1000-1500 m2 z
warunkiem wybudowania  małego budynku  gospodarczego na płody
rolne  •   działki które były wnioskowane do zabudowy a nie zostały
ujęte w planie 

- - nieuwzględniona Nie są możliwe zapisy dopuszczające zabudowę mieszkaniową na terenach rolnych -
funkcje te muszą być rozgraniczone, ponieważ na obszarze gminy występują grunty
rolne klas III, których przeznaczenie na cele nierolnicze uzależnione jest od zgody
ministra właściwego do spraw rolnictwa. 
Wszystkie wnioski dotyczące zlokalizowania zabudowy zagrodowej i innej rolniczej
(poza  terenami  wyłączonymi  spod  zabudowy  zgodnie  ze  studium)  zostały
uwzględnione. Nie zostały ujęte tylko wnioski naruszające zasady ochrony rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.
Od  czasu  wejścia  w  życie  zmiany  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym  z  2016  r.  obowiązuje  bilansowanie  terenów  przeznaczonych  pod
zabudowę,  w podziale  na funkcje.  Bilans  sporządzony dla  gminy Gierałtowice w
ramach  opracowania  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego nie pozwala na wyznaczenie dodatkowych, rozległych terenów pod
zabudowę mieszkaniową. 

20 19.2.7 •  nieprzekraczalne  linie  zabudowy,  powinny być  ustalone  tylko  od
dróg publicznych i ostatecznie wewnętrznych gminnych a nie od dróg
prywatnych i nie przekraczać szerokości 5 metrów

- rysunek planu nieuwzględniona Uwaga  pozbawiona  podstaw  merytorycznych  i prawnych.  Nieprzekraczalne  linie
zabudowy są narzędziem kształtowania ładu przestrzennego i mogą, a nawet powinny
być stosowane wszędzie gdzie służy to ochronie ładu przestrzennego, środowiska i
krajobrazu. Odległość tych linii od linii rozgraniczających dróg wynika pośrednio z
ustawy  o  drogach  publicznych,  ustalającej  minimalne  odległości  obiektów
budowlanych od krawędzi  jezdni, zależnie od kategorii drogi. 

21 19.2.9 •  dopuścić  zabudowę w odległości  bliżej  niż  50,0 m  od  cmentarza
gdyż  ustawa  mówi  o  odległości  cmentarzy  od  zabudowy  a  nie
odwrotnie  zlikwidować  strefy  ochronną  wykreślić  strefy  ochronne
cmentarza z planu 

- rysunek planu

§10 
ust.3 pkt 1
(obecnie 

ust. 5 pkt 1)

nieuwzględniona W  zakresie  zasad  zagospodarowania  terenów  wokół  cmentarzy,   rozwiązania
przyjmowane w miejscowym planie muszą uwzględniać nie tylko przepisy prawa, ale
również ich wykładnię utrwaloną w orzecznictwie sądów administracyjnych.  
Wykładnia celowościowa art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
który upoważnia do wydania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 sierpnia
1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie
na cmentarze i zgodnie z którym celem wydania rozporządzenia było m.in. określenie
"szerokości pasów izolujących teren cmentarny od innych terenów, a w szczególności
terenów mieszkaniowych prowadzi do wniosku, że przepisy rozporządzenia określają
zarówno  w  jakiej  odległości  od  innych  terenów,  w  tym  terenów  zabudowy
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mieszkaniowej mogą być lokalizowane nowe cmentarze, jak i w jakiej odległości od
istniejących  cmentarzy  może  być  lokalizowana  inna  zabudowa,  w  tym zabudowa
mieszkaniowa  (zob.  wyroki  NSA z  dnia  14  października  2014  r.,  sygn.  II  OSK
823/13, z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. II OSK 1362/15). Zdaniem sądów, przepisy
ustawy o cmentarzach oraz rozporządzenia wykonawczego o cmentarzach mają na
celu  zagwarantowanie  zachowania  odpowiednich  odległości  od  projektowanych
cmentarzy niezależnie od tego czy w pierwszej kolejności powstanie cmentarz czy też
zabudowa na pobliskich terenach (zob. wyrok NSA z dnia 27 października 2011 r.,
sygn. II OSK 1623/11). Zakres normowania § 3 rozporządzenia o cmentarzach odnosi
się przy tym nie tylko do cmentarzy nowo budowanych, ale również do istniejących,
a także do lokalizowanej w ich sąsiedztwie zabudowy (zob. wyroki NSA: z dnia 27
maja  2014  r.,  sygn.  II  OSK 3047/12;  z  dnia  18  grudnia  2012  r.,  sygn.  II  OSK
1518/11). 

22 19.3.1 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

§3 • pkt 2 Z określenia zabudowy wykreślić wiaty

gdyż są to obiekty a nie budynki których powierzchni zabudowy ich
nie  można  określić  (co  określać  stopy  wiaty  przy  budynkach
mieszkalnych  i  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  o
pow.2x 50,0 m2 nie wymagają pozwolenia na budowę

- §3 ust.1 pkt 2 nieuwzględniona Uwaga wewnętrznie sprzeczna. Fakt, że budowa wiat wymienionych w art. 29 ust. 1
pkt 2 i 2c nie wymaga pozwolenia na budowę nie oznacza, że nie muszą być zgodne z
planem miejscowym.  Określenie tych obiektów w art. 29 ust. 1 pkt 2 i 2c zawiera
sformułowanie "powierzchnia zabudowy" co wyraźnie wskazuje, że powierzchnię tę
należy uwzględniać analizując zgodność zamierzenia  inwestycyjnego z  planem,  w
tym w zakresie wskaźnika powierzchni zabudowy działki budowlanej.

23 19.3.2 • pkt  5  Nieprzekraczalne  linie  zabudowy wyznaczyć  tylko  od  dróg
publicznych  od  pozostałych  dróg  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego  poza  linią,  dopuścić  również  odbudowę  istniejących
budynków  i  obiektów  budowlanych  położonych  pomiędzy
nieprzekraczalną linią zabudowy a ulicą

- §3 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona Prawo  budowlane  nie  zawiera  przepisów  dotyczących  wyznaczania
nieprzekraczalnych  linii  zabudowy.  Dopuszczenie  odbudowy  budynków  poza
terenem wyznaczonym nieprzekraczalną linią zabudowy 
- zaprzeczałoby idei i celowi regulacji ładu przestrzennego przy pomocy tych linii;
może dotyczyć  tylko budynków o szczególnym charakterze (zabytkowych) lub,  w
wyjątkowych przypadkach, budynków na działkach budowlanych, których parametry
oraz  uwarunkowania  ograniczające  zagospodarowanie  nie  pozwalałyby  na
usytuowanie budynku,
-  byłoby  w  wielu  przypadkach  sprzeczne  z  ustawą  o  drogach  publicznych,  która
określa wymagane minimalne odległości od krawędzi jezdni.
Patrz również uzasadnienie uwagi nr 19.2.7

24 19.3.3 • pkt 9 z określenia wskaźnika zabudowy wykreślić wiaty
   (nie sposób określić ich pow. zabudowy)

- §3 ust.1 pkt 9 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.1

25 19.3.4 • pkt  12  w  zabudowie  mieszkaniowo-usługowej  należy  określić
mieszkaniową lub usługową lub tez mieszkaniowo-usługową razem 
Bez  określenia  stosunku  powierzchni  budownictwo  dlaczego  to
ograniczać gdyż takie ograniczenie wynika z ustawy powinno być na
równorzędnych  zasadach  z  określenia  wykreślić  pojęcie  budynku
mieszkalno-usługowego

- §3 ust.1 pkt 12 nieuwzględniona Wszystkie pojęcia stosowane w planie muszą być jednoznacznie zdefiniowane. 
Takim  pojęciem  jest  budynek  mieszkalno-usługowy  i  zabudowa  mieszkaniowo-
usługowa, których definicji nie ma w przepisach prawa.

26 19.3.5 • pkt  14  należy  wykreślić  słowa  „nie  związane  z  wytwarzaniem
wyrobów”  i  dopuścić  wytwarzanie  półprefabrykatów  oraz  na  rzecz
wszystkich podmiotów gospodarczy i nie wyłanczać z nich poniższych
usług  „z  wyjątkiem  takich  jak  usługi  piekarnicze,  cukiernicze,
cateringowe,  stolarskie,  ślusarskie,  kamieniarskie,  szklarskie  i
podobne;”

- §3 ust.1 pkt 14 nieuwzględniona Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08
2003  r.  w sprawie  wymaganego  zakresu  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego,  zawierającym  podstawowe  barwne  oznaczenia
dotyczące przeznaczenia terenów, które należy stosować na projekcie rysunku planu
miejscowego,  tereny  zabudowy  usługowej  oraz  tereny  zabudowy  techniczno-
produkcyjnej stanowią stanowią odrębne kategorie przeznaczenia terenu. 
Nie  można  zatem  "dopuścić"  w  ramach  działalności  usługowej  wytwarzania
półfabrykatów  -  ponieważ  jest  to  działalność  wchodząca  w  zakres  działalności
produkcyjnej. Definicja usług została zamieszczona w słowniku planu, ponieważ w
aktach prawnych będących podstawą klasyfikacji rodzajów działalności, którymi są
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) i  z dnia 29.10 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług (PKWiU) pojęcie usług jest zdefiniowane nieco odmiennie, a definicja zawarta
w PKWiU daje podstawę do włączenia w ich zakres niektórych drobnych działalności
często  współwystępujących  z  zabudową mieszkaniową,  które  wg PKD  należą  do
produkcji (wymienione w definicji piekarnie, cukiernie, stolarnie itp.). 
W celu  ułatwienia  zrozumienia  zapisu,  zamienia  się  sformułowanie "z  wyjątkiem
takich jak" zastosowane przed wyliczeniem tych działalności na "a także". 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 19.3.6 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

• pkt 18 nie ograniczać warsztatów samochodowych do 4 stanowisk
dopuścić inne warsztaty np. masarskie 

- §3 ust.1 pkt 18 nieuwzględniona Ograniczenie  liczby  stanowisk  w  warsztatach  samochodowych  do  4  dotyczy
przypadków,  gdzie  są  one  dopuszczone  w  ustaleniach  planu  jako  usługi
konsumpcyjne,  które  mogą występować w zabudowie mieszkaniowej.  Warsztaty o
większej liczbie stanowisk mogą powstawać w terenach o przeznaczeniu usługowym
i  produkcyjno-usługowym.  Zakłady  masarskie  wchodzą  w  zakres  przetwórstwa
rolnego - patrz pkt 23 słownika planu.

28 19.3.7 • pkt  22  wykreślić  wiaty  i  dopuścić  płyty  gnojowe  zbiorniki  na
gnojówkę i obiekty oraz budynki działów specjalnych produkcji rolnej

- §3 ust.1 pkt 22 nieuwzględniona Brak  uzasadnienia  dla  wykreślenia  wiat;  zbiorniki  na  gnojowicę  są  wprost
wymienione w treści definicji, płyty gnojowe to budowle rolnicze. 
Brak potrzeby dopisywania w definicji działów specjalnych produkcji rolniczej, skoro
zakres definicji obejmuje całą produkcję rolniczą; działy specjalne występowały w
opisie  zakresu  produkcji  rolniczej  w starszych  wersjach  klasyfikacji  działalności
(EKD), w PKD nie występują - jest to termin stosowany do celów podatkowych.

29 19.3.9 Dołożyć  do  słowniczka  pojęcie  „znacznej  różnicy  rzeźby  terenu"
należy przez to rozumieć różnicę większa niż 3 promile w wartościach
bezwzględnych  w  stosunku  do  rzędnych  wyjściowych  na  czas
uchwalenia

- §3 ust.1 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.1

30 19.3.10 • pkt 30 „oraz ogrodami własnymi -indywidualnymi” - §3 ust.1 pkt 30 nieuwzględniona Pojęcie  działki  ogrodowej  zostało objaśnione w słowniku planu w związku z  jego
zastosowaniem  w  §37,  którego  ustalenia  dotyczą  ogrodów  działkowych.  W  tym
kontekście  rozszerzenie  definicji  byłoby  nie  tylko  bezcelowe,  ale  sprzeczne  z
prawem.

31 19.3.11 • pkt 32 wykreślić słowo indywidualnej - §3 ust.1 pkt 32 nieuwzględniona Obiekty  rekreacji  indywidualnej  zostały  zdefiniowane  w  pkt  36  słownika  planu.
Celem zapisu jest uniknięcie wątpliwości co do zgodności z planem lokalizacji takich
obiektów  na  działkach,  które  są  przeznaczone  pod  zabudowę  mieszkaniową  lub
mieszkaniowo-usługową, ale są wykorzystywane jako działki rekreacyjne.

32 19.3.12 • pkt 33 wykreślić cały punkt o zieleni osłonowej - §3 ust.1 pkt 33 nieuwzględniona Definicja zieleni osłonowej jest niezbędna, ponieważ pojęcie nie jest zdefiniowane w
przepisach powszechnie obowiązujących, a jest zastosowane w ustaleniach planu.

33 19.3.13 Dołożyć  do  słowniczka  pojęcie  „znacznej  różnicy  pochyłu  terenu"
należy przez to rozumieć różnicę pochyłu większa niż 20 promili w
stosunku do wielkości rzeźby terenu na czas uchwalenia planu 

- §3 ust.1 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.2

34 19.3.14 • pkt 39 wykreślić zdanie „w odniesieniu do których w świetle raportu
o  oddziaływaniu  na  środowisko  nie  jest  możliwe  wyeliminowanie
znaczącego  oddziaływania  na  środowisko  pomimo  zastosowania
odpowiednich  rozwiązań  technologicznych  i  środków  technicznych
chroniących środowisko oraz kompensacji przyrodnicze” 
dodać  jeżeli  uciążliwość  inwestycji  wykroczy  poza  granice  działki
inwestora 

- §3 ust.1 pkt 39 nieuwzględniona Proponowany zapis  jest  niedopuszczalny  w  świetle  aktualnych  przepisów  prawa,
ponieważ:
- pojęcie "uciążliwość" bez bliższego określenia jest zbyt ogólne i stwarza pole do
uznaniowej interpretacji ustaleń planu, co nie może mieć miejsca,
-  sformułowanie "uciążliwość  inwestycji" sugeruje  że zapis  odnosi  się  jedynie do
etapu budowy,
-  zapis  sugeruje,  że  dopuszcza  się  występowanie  uciążliwości  dla  środowiska  w
obrębie  działki  inwestora,  co  stanowi  naruszenie  Prawa ochrony środowiska  oraz
przekroczenie kompetencji Rady Gminy.

35 19.4.1 §4 •  Stowarzyszenie  wnosi  o  dopuszczenie  zabudowy  w  granicy
działki  lub  w  odległości  1,5 m  od  granicy  działki  we  wszystkich
przeznaczeniach planu

- §4 ust.2 nieuwzględniona Propozycja nie służy kształtowaniu ładu przestrzennego, obniża jakość środowiska
zamieszkania  (i przez  to  atrakcyjność  gminy  dla  budownictwa  mieszkaniowego,
dzięki któremu gmina się rozwija), może przyczyniać się do powstawania konfliktów
przestrzennych  oraz   obniżenia  wartości  nieruchomości  sąsiednich,  poprzez
ograniczenie możliwości ich zabudowy. Uwaga sprzeczna z uwagą Rady Sołeckiej -
patrz  uzasadnienie uwagi nr 40.18

36 19.5.2 ust. 4 pkt 2 •  w terenach pomiędzy nieprzekraczalna linią zabudowy a
ulicą dopuścić odbudowę istniejących budynków 

- §5 ust.4 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.2

37 19.5.3 pkt  4  i  pkt  5  •  dopuścić  nadbudowę  budynków  tgz  klocków  (z
dachami betonowymi) powyżej ustalonych parametrów 

- §5 ust.4 
pkt 4, 5

nieuwzględniona Uwaga  nieuzasadniona.  Dla  poszczególnych  terenów wysokość  budynków została
określona  w ustaleniach  szczegółowych  planu  (Rozdział  3),  zarówno  w
kondygnacjach  jak  w  metrach,  który  to  parametr  uwzględnia  dach  stromy  dla
budynków o ustalonej  liczbie  kondygnacji.  Budynki z  płaskim dachem mogą  być
nadbudowane, jeżeli nie przekraczają ustalonej w planie wysokości. 

38 19.6 §6 Wymagania  wynikające  z  potrzeb  kształtowania  przestrzeni
publicznych  ust. 2 pkt 2a i 2b
•  dopuścić  sytuowanie  reklam  wielkogabarytowych  sytuowania

- §6 ust.2 pkt 2
lit. a, b

nieuwzględniona Obszar  przestrzeni  publicznej  wyznaczony  w projekcie  planu  zajmuje  niewielką
powierzchnię i w większości jest objęty ochroną konserwatorską. 
Nie  ma  potrzeby  zatłoczenia  go  obiektami,  które  zazwyczaj  obniżają  walory
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garaży,  kiosków,  obiektów  małej  gastronomii,  budynków
gospodarczych, wiat (wykreślić te punkty z ustaleń planu). 

krajobrazowe 

39 19.7.1 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

§7 Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz  zasady
kształtowania krajobrazu  ust. 1 pkt 1 
Zapisy wymienionego punktu Planu są nie precyzyjne i umożliwiają
uzyskanie  zgody  na  wykonywanie  zakazanej  działalności  np.  w
przypadku  rozbudowy  istniejącego  zakładu  którego  działalność
wcześniej nie stwarzała zagrożenia dla życia i zdrowia. 
Należy zmienić na:
• Budowy  oraz  rozbudowy  zakładów  których  działalność  będzie
stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz stwarzać ryzyko
wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych  i  katastrof
budowlanych.

- §7 ust.1 pkt 1 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  ustalenia  zakazu  "budowy  oraz  rozbudowy
zakładów, których działalność będzie stwarzać zagrożenie katastrof budowlanych" -
taki zapis wykraczałby poza kompetencje Rady Gminy.

40 19.7.3 pkt 4 •  …..realizacji inwestycji jeżeli ich uciążliwość nie zamknie się
w granicach działki  wykreślić pozostały tekst 

- §7 ust.1 pkt 4 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.4

41 19.7.4 i pkt 5 •  nie oczyszczonych ścieków bytowych pozostawić pozostałe
wykreślić  gdyż  wody deszczowe zgodnie  z  przepisami  również  są
ściekami 

- §7 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie stwierdzenia, że wody "deszczowe" są również
ściekami -  zgodnie z  przepisami Prawa Wodnego z  2017 r.,  a  także z przepisami
ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
Prawo ochrony środowiska obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. wody opadowe i
roztopowe  utraciły status ścieków.

42 19.7.7 6b po słowach w planie wykreślić w szczególności dołożyć w tym - §7 ust.1 pkt 6
lit. b

nieuwzględniona Uwaga  bezprzedmiotowa.  We  wskazanej  jednostce  redakcyjnej   brak  treści
postulowanej do zmiany.

43 19.7.8 Uwaga do §7 ust 1 pkt 6 
Zapisy wymienionego  punktu  planu  są  nie  precyzyjne  umożliwiają
powstanie zagrożenia powodzią na nowych terenach oraz w związku z
realizacją przedsięwzięcia umożliwiają trudny do określenia czasowy
zanik grawitacyjnego spływu wód a także umożliwiają niekorzystną
zmianę poziomu wód na działkach sąsiednich. 

Zapis ww punktu należy zmienić na:
•  Realizacji  przedsięwzięć  prowadzących  do  powstania  lub
zwiększenia  zagrożenia  powodzią  lub  zalewaniem  wodami
opadowymi i gruntowymi, poprzez:
- naruszenie  ustalonych  w  planie  wartości  wskaźnika  powierzchni
biologicznie czynnej
- likwidację  bądź  zabudowę  cieków  naturalnych  i  rowów
stanowiących elementy sieci hydrograficznej istotnej  dla odwadniania
terenu
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  zanikiem
grawitacyjnego odpływu wód
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  podniesieniem
poziomu wody na działkach sąsiadujących z korytami cieku. 

- §7 ust.1 pkt 6
lit. d 

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.7

44 19.7.9 pkt 6e 
•  rozszerzyć na wszystkie cieki 

- §7 ust.1 pkt 6
lit. e

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.8

45 19.7.12 Eksploatacja  nie  może  obniżać  terenu  poniżej  lustra  wody  rzeki
Kłodnicy  w  normalnych  stanach  pogodowych  na  wysokości  ujścia
potoku Chudowskiego do Kłodnicy 

- - nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.9.3

46 19.7.14 pkt 3a 
• objąć tym obszarem całą część zurbanizowaną sołectwa istniejącej i
projektowanej zabudowy 
pkt 3b 
• objąć tym obszarem całe środowisko przyrodnicze sołectwa
pkt 3c 
• objąć tym obszarem całą część zurbanizowaną sołectwa istniejącej i
projektowanej zabudowy 

- §7 ust.2 pkt 3
lit. a - d

(obszary OFI,
OFS, OFP,

OFM)

nieuwzględniona Uwagi pozbawione uzasadnienia. 
Obszary OFI, OFS, OFP, OFM,  w granicach których ruch zakładu górniczego może być
dozwolony tylko w sposób zapewniający należytą ochronę niżej wymienionych obiektów lub
terenów zostały na rysunku planu wyznaczone zgodnie ze studium; stosownie do faktycznych
uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska i zagospodarowania terenów oraz kierunków
zmian w strukturze przestrzennej gminy  określonych w studium, co stanowi realizację wymagań
zawartych w  art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz 72 ust.1 ustawy Prawo
ochrony środowiska.  Zgodnie z wymaganiami wymienionych przepisów, sposób wyznaczenia
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pkt 3d 
• objąć tym obszarem całą część zurbanizowaną sołectwa istniejącej i
projektowanej zabudowy

obszarów OFI, OFS, OFP, OFM uwzględnia zarówno potrzeby i możliwości rozwoju gminy,  jak
obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji złóż węgla, a zarazem inne potrzeby w zakresie ochrony
wód, gleby, ziemi i przyrody ożywionej - w celu zapewnienia warunków utrzymania równowagi
przyrodniczej  i racjonalnej  gospodarki  zasobami  oraz   nadrzędnej  zasady zrównoważonego
rozwoju zawartej w art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Objęcie  całego  sołectwa  obszarami  OFI,  OFS,OFP,  OFM  byłoby  niezgodne  ze
studium oraz nieuzasadnione z punktu widzenia racjonalnego zagospodarowania złóż
kopalin  i  przepisów  art.  104,  144-147  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze.
Możliwość  wyznaczenia  obszarów,  o  których  mowa  w  art.  104  ust.  5  w  planie
zagospodarowania  przestrzennego  terenu  górniczego  nie  może  być  rozważana
w oderwaniu od uzasadnienia sporządzenia takiego planu, które wynika z art. 104 ust.
2 i 3. Obszary, o których mowa w art. 104 ust. 5 wyznaczone są dla zapewnienia
ochrony  istniejących  elementów  środowiska  i  zagospodarowania  przestrzennego,
w przypadku  których  powstanie  szkód  mogłoby   powodować  zagrożenie
bezpieczeństwa  powszechnego,  zniszczenie  walorów  których  naprawa  nie  jest
możliwa  (przyrodniczych,  zabytkowych),  lub  których  koszty  naprawy  byłyby
niewspółmiernie  wysokie  w  stosunku  do  korzyści  uzyskiwanych  z  wydobycia
kopaliny.  
Wprowadzenie  ochrony terenów  niezabudowanych oraz pozbawionych szczególnych walorów
środowiska w oparciu o art. 104 ust. 5 zostałoby zinterpretowane jako naruszenie uprawnień
przedsiębiorcy wynikających z koncesji na wydobywanie kopaliny.

47 19.7.15 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

§7 ust 2 punkty od 3 do 6
Zapisy  §7  planu  są  nie  precyzyjne  a  właściwie  umożliwiają
prowadzenie eksploatacji  górniczej  w sposób niezgodny z  zapisami
obowiązującego prawa (między innymi z ustawą Prawo Geologiczne i
Górnicze).
Przykładowy zapis planu: 
§7 ust. 2 pkt 4) w zasięgu obszarów, o których mowa w pkt 3 lit.  a,
wpływy  eksploatacji  nie  mogą  powodować  zmian  istotnych
parametrów  technicznych  obiektów  skutkujących  zagrożeniem
bezpieczeństwa   powszechnego
Takie  nieprecyzyjne  zapisy  planu  oznaczają,  że  poza  obszarami
wymienionymi  w  cytowanym  zapisie §7 wpływy  eksploatacji
górniczej  mogą prowadzić  do powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa
powszechnego,  tak  podniesiony  zapis  może  być  interpretowany  w
sytuacji  kiedy  plan  wyznacza  ograniczony  obszar  w  którym
zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego nie może powstać . 
Należy  podnieść  że  sprowadzenie  zagrożenia  powszechnego  jest
zakazane prawem pod każdą postacią i w każdym terenie.
Podobnie należy ujmować sprawy związane z skutkami eksploatacji
prowadzącymi  do  zmian  przeznaczenia  i  wykorzystywania  terenów
objętych  Planem Zagospodarowania  oraz  wpływem eksploatacji  na
cieki powierzchniowe. 
Mając na uwadze powyższe w celu uniknięcia podniesionego sposobu
interpretacji  zapisów planu  Stowarzyszenie  wnosi  o  dodanie do §7
jako ust. 5 następującego zapisu.
„Stosowanie  i  interpretacja  zapisów  niniejszego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nie może stać w sprzeczności ani
prowadzić do ominięcia zapisów Prawa Powszechnie Obowiązującego
które  musi  mieć  charakter  nadrzędny  w  stosunku  do  zapisów
niniejszego planu.”

- §7 ust.2 pkt 
3-6

nieuwzględniona Uwaga nieuzasadniona. 
Nie  wskazano,  jakie  źródła  potencjalnego  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa
powszechnego,  wymagające  wyznaczenia  obszarów  o  szczególnych  rygorach  dla
eksploatacji węgla (lub poszerzenia obszarów wyznaczonych), miałyby występować
poza obszarami o których mowa w §7 ust. 2 pkt 3 lit. a.
Dodanie wnioskowanego zapisu w ust. 5 jest niemożliwe. 
Zapis  jest  niezgodny z  zasadami  techniki  prawodawczej,  jako powielający normy
prawne  wyższego  rzędu  oraz  naruszający  kompetencje  wojewody  i  sądów
administracyjnych - przepisy powszechnie obowiązujące są nadrzędne w stosunku do
przepisów  planu  miejscowego,  a  jego  zgodność  z  prawem  podlega  kontroli
nadzorczej wojewody (art. 20 ust. 2 u.p.z.p.), który eliminuje ustalenia naruszające
prawo (art.  28);  przepisy naruszające interes prawny osób są  również  usuwane w
wyniku wyroków sądów administracyjnych. 
Rada  Gminy  w  podejmowanej  uchwale  nie  może  formułować  kryteriów  oceny
zgodności tejże uchwały z powszechnie obowiązującym prawem.

48 19.7.16 pkt 7 
•  na końcu dopisać w tym głównie profilaktyczną

- §7 ust.2 pkt 7  nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.12
Obecnie zapis znajduje się w §7 ust.2 pkt 8

49 19.7.17 W  celu  ułatwienia  realizacji  przedsięwzięcia  mającego  na  celu
pogłębienie  Potoku  Chudowskiego  Stowarzyszenie  wnosi  o  zmianę
zapisu §7 ust. 2 pkt 7 lit. a na:

- §7 ust.2 pkt 7
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 24.II.2
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a)  zakazuje  się  regulacji  cieków naturalnych  skutkującej  likwidacją
starorzeczy 
Ewentualnie wykreślenie punktu oznaczonego lit. a z §7 ust. 2 pkt 7

50 19.7.18 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

dołożyć: 
•  w  celu  umożliwienia  wykorzystania  terenów  zgodnie  z
przeznaczeniem określonym w ustaleniach  planu  zagospodarowania
przestrzennego  zarówno  do  celów  inwestycyjnych,  gospodarczych
produkcyjnych (w tym rolnictwo) rekreacyjnych nie wolno dopuścić
do znacznej różnicy rzeźby terenu jak i znacznej różnicy pochylenia
terenu 

- §7 ust.2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.14

51 19.7.19 ust. 3 pkt 2 wykreślić słowa 
•  R - ograniczenie sytuowania budynków i budowli rolniczych

- §7 ust.3 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

52 19.7.20 pkt 3a wykreślić słowa •  ograniczenie sytuowania nowej zabudowy -
zgodnie z zasadami określonymi w §32

- §7 ust.3 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

53 19.7.21 Stowarzyszenie  wnosi  o  przesunięcie  na  rysunku  Planu  wschodniej
granicy strefy SK1 na linię drogi polnej łączącej ul Gliwicką i ulicę
Polną  w  Przyszowicach  (której  wylot  znajduje  się  naprzeciw
oczyszczalni ścieków) oraz dostosowanie zapisów §8 pkt 5 planu do
zmiany granicy strefy SK1. 
ewentualnie  • Objęcie strefą SK1 tylko Zamku w Przyszowicach oraz
otaczającego Zamek Parku 

- Strefa ochrony
konserwator-

skiej 
SK1

nieuwzględniona Zastrzeżenia zawarte w uwadze są nieuzasadnione, plan nie zawiera ograniczeń dla
strefy SK1 odnoszących się do szczegółów regulacji Potoku Chudowskiego, w strefie
ochrony  konserwatorskiej  wszystkie  warunki  zagospodarowania  wynikają  ustaleń
miejscowego planu (nie mogą być rozszerzone przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, ponieważ obszar ten nie jest wpisany do rejestru zabytków).

54 19.8.3 ust. 7.•  wprowadzić  konieczność  nadzoru  archeologicznego  zamiast
całego zapisu  

- §8 ust.7 nieuwzględniona Podtrzymuje  się  dotychczasowe  brzmienie  ust.  7.  Zapis  został  wypracowany  we
współpracy ze służbą konserwatorską.

55 19.10.1 §10 •  we  wszystkich  przeznaczeniach  planu  dopuścić  zabudowę  w
granicy działki lub w odległości 1,50 m od granicy działki. 

- §10 nieuwzględniona Proponowana  zasada  nie  należy  do  szczególnych  warunków  zagospodarowania
terenów - jest zasadą dotyczącą ładu przestrzennego.
patrz również uzasadnienie uwagi nr 19.4.1 

56 19.10.2 ust. 1 pkt 2
•  dopisać oraz zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami tych sieci 

- §10 
ust.1 pkt 2

nieuwzględniona Zapis jest niedopuszczalny w świetle zasad techniki prawodawczej.

57 19.10.3 ust. 2 • pkt 1a i b dopuścić do budowy budynki mieszkalne w strefach
ochronnych cmentarzy gdyż przepis dotyczy lokalizacji cmentarzy od
budynków a nie budynków od cmentarzy 

- §10 
ust.3 pkt 1

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.2.9

58 19.10.4 • pkt 2 dopuścić rozbudowę i odbudowę istniejących budynków - §10 
ust.3 pkt 2
(obecnie 

ust. 5 pkt 2)

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia rozbudowy -  ustalenia  planu nie
mogą  być  sprzeczne  z  przepisami  odrębnymi  (zob.  także  uzasadnienie  uwagi  nr
19.2.9).

59 19.10.5 • pkt 3 dopuścić wykonanie studni do celów gospodarczych - §10 
ust.3 pkt 3
(obecnie 

ust. 5 pkt 3)

nieuwzględniona Uwzględnienie uwagi jest niemożliwe w świetle  §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie terenu
pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

60 19.11 §11 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym
ust. 2 pkt 6 •  powinno być drogi wydzielanej 

- §11 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Zapis jest prawidłowy,  w procedurze scalenia i podziału każda działka budowlana
uzyskuje dostęp do drogi publicznej.

61 19.12.1 §12 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
•  Dopuścić drogi gminne i powiatowe pozostawienie w istniejących
liniach rozgraniczających
(jeżeli  pozostawimy linie  rozgraniczające  z  zapisem jak  w planie  a
linia ustalona w planie będzie głębiej w działce niż granica działki w
przypadku budowy ogrodzenia w granicy działki właścicielowi działki
Nadzór  budowany może  wydać  nakaz  rozbiórki  takiego  ogrodzenia
jako niezgodnego z ustaleniami planu (jak to miało miejsce w gminie
Pilchowice) a przypadku budowy ogrodzenia w linii rozgraniczającej
to właściciel płaci podatek za ten grunt a właściciel drogi nie wykupi
tego gruntu)

- §12 nieuwzględniona Linie  rozgraniczające  pasów  drogowych  zostały  określone  z  uwzględnieniem
wniosków zarządców dróg, zgodnie z art. 35 ustawy o drogach publicznych oraz  § 6
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, zgodnie z którym szerokość pasa drogowego powinna stanowić sumę
szerokości  elementów drogi,  terenu  niezbędnego  na  umieszczenie  urządzeń  z  nią
związanych oraz ewentualnie infrastruktury, o której mowa w § 140 rozporządzenia
oraz  terenu  stanowiącego rezerwę na  cele  jej  rozbudowy,  zapewniając możliwość
umieszczenia  wszystkich  elementów  drogi  i  urządzeń  z  nią  związanych,
wynikających z  funkcji  drogi  oraz  uwarunkowań terenowych,  przy uwzględnieniu
potrzeby  ochrony  użytkowników  dróg  i  terenu  przyległego  przed  wzajemnym
niekorzystnym oddziaływaniem.
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62 19.12.2 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

ust. 3 pkt 2 
•  ustalić szerokość dróg jako ciągi pieszo-jezdne na 5.0 m jak mówi o
tym prawo budowane w terenach U,M, MNU, MN. M, URU

- §12 ust.3 pkt 2 nieuwzględniona Prawo budowlane nie  określa  szerokości  dróg -  te  zagadnienia  reguluje ustawa o
drogach publicznych oraz rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.  Szerokość  5m,  o  której
mowa  w  §14  ust.2  rozporządzenia  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  odnosi  się  do  materii,  którą  to
rozporządzenie  reguluje  -  czyli  projektu  budowlanego,  który sporządza  się  co do
zasady dla terenów, do których inwestor ma tytuł prawny. 
Zapis  §12 ust.3  pkt  2  projektu  planu odnosi  się  do możliwości  wydzielania  dróg
wewnętrznych, do których zalicza się wszystkie drogi (a nie dojazdy) nie zaliczone
do dróg publicznych. Nie wyklucza on możliwości wyznaczania dojazdów, o których
mowa jest w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

63 19.13.1 §13 Zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów
infrastruktury technicznej

ust. 1 pkt 3 
•  wykreślić  słowa  „zakazuje  się  sytuowania  urządzeń  i  instalacji
wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania energii”, 
po co przecież państwo zakazało 

- §13 ust.1 pkt 3 nieuwzględniona Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie
zawiera zakazu ich budowy, tylko nakłada poważne ograniczenia, które jednak nie
wykluczałyby teoretycznej możliwości zlokalizowania takiego urządzenia na terenie
gminy.
Zgodnie z art. 3 tej ustawy, lokalizacja  elektrowni  wiatrowej  następuje  wyłącznie
na  podstawie miejscowego  planu zagospodarowania     przestrzennego, zaś art. 6 pkt
2  stanowi,  że  odległość  regulującą  wzajemne  położenie  budynku  mieszkalnego
i elektrowni  wiatrowej  uwzględniają  organy  gminy  przy   sporządzaniu   oraz
uchwalaniu  albo  planu miejscowego albo jego zmiany.
Wykluczenie sytuowania elektrowni wiatrowych wynika z położenia obszaru gminy
w zasięgu  oddziaływania  radaru  meteorologicznego  w Ramży oraz  występowania
korytarza  migracji  nietoperzy wzdłuż  doliny Kłodnicy i  ostoi  ptaków.  Wyłączenie
z zapisu mikroinstalacji jest niezbędne w świetle art. 15 ust. 4 u.p.z.p.; w związku ze
zmianą ustawy z dnia 20.02 2015 r. o odnawialnych źródłach energii skreśla się słowa
"o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW" .

64 19.13.2 pkt 5 •  wykreślić pkt 5 
gdyż takie ograniczenie wyniknie z decyzji środowiskowej 

- §13 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona Zapis jest niezbędny w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p.

65 19.13.3 ust. 2  pkt  6b  •  słowa nakazuje zamienić  na zaleca  się  i  zwiększyć
powierzchnię do 500 m

- §13 ust.2 pkt 6
lit. b

nieuwzględniona Uwaga  nieuwzględniona,  w związku ze zmianą zapisu wprowadzającą  obowiązek
gromadzenia  wód opadowych  na  wszystkich  nowo zagospodarowanych  działkach
budowlanych.

66 19.15.1 §15 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1MN - 15MN
ust. 1 pkt 3a •  wykreślić cały punkt pkt 3a jako niedopuszczany 

- tereny MN
§15 ust.1 pkt 3

lit. a

nieuwzględniona Nie uzasadniono twierdzenia o rzekomej niedopuszczalności zapisu, którego celem
jest  ochrona  jakości  środowiska  zamieszkania  na  terenach  o  wiodącej  funkcji
mieszkaniowej.

67 19.15.2 •  w  pkt  3c  dołożyć  również  rozbudowę  i  przebudowę  budynków
inwentarskich 

- §15 ust.1 pkt 3
lit. c

nieuwzględniona Rozbudowa budynków inwentarskich w terenach zabudowy jednorodzinnej nie jest
wskazana - w tym celu wyznaczono tereny RM oraz RM,U. Zakres przekształceń
istniejącej zabudowy zagrodowej określa zapis w lit. d.

68 19.15.3 ust. 2 pkt od 1 do 6 
•  dopuścić dachy jednospadowe

- §15 ust.2 pkt 7 nieuwzględniona Uwaga  nieuzasadniona.  W  terenach  MN  dopuszczona  jest  tylko  zabudowa
wolnostojąca,  a  ustalenia  dotyczące  geometrii  dachów  dotyczą  głównych  brył
budynków (§5 ust.2 pkt 1 lit. a).

69 19.15.4 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne
wskaźniki intensywności zabudowy do 0,8 

- §15 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium;  brak  uzasadnienia  w świetle  potrzeb  właścicieli
wynikających z wniosków i uwag oraz w świetle potrzeb ładu przestrzennego:
w terenach o przeznaczeniu MN na ok. 200 nieruchomości zabudowanych zabudową
jednorodzinną   w stanie  istniejącym  średni  wskaźnik  intensywności  zabudowy
wynosi 0,25, najwyższa wartość (0,78) występuje na 1 działce o pow. 403m2, na 5
działkach wskaźnik wynosi od 0,51 do 0,62, na pozostałych nie przekracza 0,50. 

70 19.15.5 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,6 - §15 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium;  brak  uzasadnienia  w świetle  potrzeb  właścicieli
wynikających z wniosków i uwag oraz w świetle potrzeb ładu przestrzennego:
w terenach o przeznaczeniu MN na ok. 200 nieruchomości zabudowanych zabudową
jednorodzinną  w stanie istniejącym średni wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi
0,13, najwyższa wartość (0,33) występuje na 1 działce o pow. 403m2, na 11 działkach
wskaźnik wynosi od 0,25 do 0,31, na pozostałych nie przekracza 0,25.

71 19.15.6 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalno-usługowych  do  2,5
kondygnacji i 12 m

- §15 ust.2 pkt 5
lit. a

nieuwzględniona Podstawowym założeniem planu dla  terenów MN jest  ochrona jakości środowiska
zamieszkania; w związku z czym budynki mieszkalno-usługowe dopuszcza się,  ale
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wyłącznie w gabarytach nie przekraczających gabarytów budynków mieszkalnych.
Zwiększenie wysokości budynków nie byłoby zgodne z ustaleniami studium, które
dopuszczają maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne.

72 19.15.7 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

•  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §15 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nie  uwzględniona  w zakresie  zlikwidowania  wymiaru  elewacji.  Określenie
gabarytów zabudowy należy do obowiązkowego zakresu ustaleń planu miejscowego.

73 19.15.8 •  zlikwidować, z ograniczenia w punkcie 6c wykreślić wiaty 
(gdyż jest to ograniczone w prawie budowlanym) 

- §15 ust.2 pkt 6
lit. c

nieuwzględniona Kwestionowany zapis  ogranicza powierzchnię pojedynczej  wiaty,  a nie wszystkich
wiat na działce budowlanej - nie ma więc sprzeczności z art. 29 ust. 1 pkt  2 lit. c
Prawa budowlanego.
Fakt, że budowa wiat wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt  2c nie wymaga pozwolenia
na budowę nie oznacza, że nie muszą być zgodne z planem miejscowym.  

74 19.15.9 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i ograniczenia  powierzchni
zabudowy  (gdyż to podatki dla gminy)

- §15 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie usunięcia  maksymalnej  długości  elewacji  oraz
parametrów dla budynków innych niż mieszkalne i mieszkalno-usługowe - ustalenia
te służą ochronie ładu przestrzennego i jakości środowiska zamieszkania.

75 19.15.10 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8a i b - §15 ust.2 pkt 8
lit. a, b

nieuwzględniona Minimalne  powierzchnie  działek  mają  na  celu  zapobieganie  nadmiernemu
zagęszczeniu zabudowy (w tym realizacji zabudowy szeregowej), w nawiązaniu do
bilansu  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę.  Sporządzony  w ramach  studium
bilans  jest  podstawą  określenia  przestrzennego  zasięgu  obszarów  możliwych  do
przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przy założeniu średniej
powierzchni  działki  budowlanej  0,15  ha.  Rezygnacja  z  ustalenia  minimalnej
wielkości  działek  wymagałoby zmniejszenia  powierzchni  terenów przeznaczonych
pod  zabudowę  w  gminie.  Minimalna  powierzchnia  działek  bez  możliwości
podłączenia do kanalizacji ma na celu lokalizację indywidualnych urządzeń w sposób
zgodny  z warunkami  technicznymi  usytuowania  budynków  i   nie  ograniczający
możliwości zagospodarowania działek sąsiednich.

76 19.16.1 §16 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
mieszkaniowej  jednorodzinnej  z  usługami,  oznaczonych  symbolami
1MNU - 12MNU
Zlikwidować cały paragraf gdyż te same ustalenia są w § 15 i 17 

- tereny MNU
§16

nieuwzględniona Ustalenia dla terenów wymienionych w  §15 - 17 w zakresie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania nie są "takie same" (o czym świadczą  wniesione do nich uwagi).

77 19.16.2 pkt 1a •  jako przeznaczenie podstawowe powinno być mieszkaniowa
jednorodzinna i usługowa na równorzędnych zasadach gdyż zapis jest
ten sam co MN 

- §16 ust.1 pkt 1 nieuwzględniona Ustalenia  w  zakresie  przeznaczenia  i  zasad  zagospodarowania  terenu  zawarte  w
całym ust. 1 należy odczytywać łącznie, a nie porównywać poszczególne jednostki
redakcyjne.

78 19.16.3 pkt  2  •  wykreślić  zapisy  punktu  2a  i  dołożyć  zabudowa  rekreacji
indywidualnej; istniejąca zabudowa zagrodowa

- §16 ust.1 pkt 2 nieuwzględniona Uwaga nieuzasadniona. Zapis skonstruowany jest prawidłowo.

79 19.16.4 pkt 3a i 3b 
•  wykreślić 

- §16 ust.1 pkt 3
lit. a, b

nieuwzględniona Uwaga nieuzasadniona. Celem zapisu jest ochrona jakości środowiska zamieszkania
na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

80 19.16.7 •  ujednolicić  dla  tych  samych  przeznaczeń  maksymalne  dla  tych
samych przeznaczeń wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9

- §16 ust.2 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  tereny  MNU  są  położone  w  obszarach  o  różnych
kierunkach przeznaczenia, które mają różne limity intensywności zabudowy. Uwaga
nie znajduje uzasadnienia w świetle potrzeb właścicieli nieruchomości (brak uwag)
oraz potrzeb  kształtowania ładu przestrzennego:
w terenach  o  przeznaczeniu  MNU  na  ok.  100  nieruchomości  zabudowanych
zabudową  jednorodzinną  lub  mieszkaniowo-usługową,  średni  wskaźnik
intensywności  zabudowy  wynosi  0,32.  Najwyższa  wartość  (0,9)  występuje  na  1
działce o pow. 650m2, na 10 działkach wskaźnik wynosi od 0,56 do 0,88, z tym że 9
spośród  tych  działek  ma  powierzchnię  mniejszą  od  600m2.  Dla  85%  działek
zabudowanych  (których  średnia  powierzchnia  wynosi  1200m2,  wskaźnik
intensywności zabudowy nie  przekracza 0,50 (średnio wynosi 0,26). 

81 19.16.8 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,6 - §16 ust.2 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium;  brak  uzasadnienia  w świetle  potrzeb  właścicieli
wynikających z wniosków i uwag oraz w świetle potrzeb ładu przestrzennego:
w terenach  o  przeznaczeniu  MNU  na  ok.  100  nieruchomości  zabudowanych
zabudową jednorodzinną   i  mieszkaniowo-usługową  średni  wskaźnik  powierzchni
zabudowy wynosi  17%, na 90% działek wskaźnik ten nie przekracza 25%, a 75%
działek - 20%.
Przekroczenie ustalonego w projekcie wskaźnika maksymalnego 35% występuje na 3
działkach, z których 2 mają powierzchnię mniejszą od 600m2.
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82 19.16.10 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

•  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §16 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie usunięcia  maksymalnej  długości  elewacji  oraz
powierzchni zabudowy dla budynków innych niż mieszkalne i mieszkalno-usługowe -
ustalenia te służą ochronie ładu przestrzennego i jakości środowiska zamieszkania. 

83 19.16.11 •  z ograniczenia w punkcie wykreślić wiaty - §16 ust.2 pkt 6
lit. c

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.8

84 19.16.12 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni  (gdyż to podatki dla gminy)
i ograniczenia powierzchni zabudowy powierzchnie zabudowy

- §16 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.9

85 19.16.13 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8a i b 
po co ograniczać skąd przed podziałem, zakupem można wiedzieć czy
będzie możliwe czy nie podłączenie do kanalizacji czy spadki pozwolą

- §16 ust.2 pkt 8
lit. a, b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.10

86 19.17.4 pkt  2a  •  z  wyjątków  wykreślić  :  przetwórstwa  rolnego,  skupu,
sprzedaży  lub  wynajmu  pojazdów  samochodowych,  motocykli,
maszyn  i  sprzętu  budowlanego,  diagnostyki  lub  naprawy pojazdów
ciężarowych,  autobusów,  maszyn  i  sprzętu  budowlanego  lub
rolniczego
•  dopuścić  autokomisy  i  warsztaty  napraw  sprzętu  rolniczego  i
przetwórstwa rolnego. 

- §17 ust.1 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia  wnioskowanych rodzajów usług
(poza  naprawami  sprzętu  rolniczego),  gdyż  mogą  być  uciążliwe  dla  funkcji
mieszkaniowej; ich lokalizacja jest szeroko dopuszczona w terenach UM, U, PU1,
PU2, U,RP, RM,U, RU.

87 19.17.8 •  ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i ujednolicić
wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 

- §17 ust.2 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w   zakresie  ujednolicenia  wskaźników  intensywności
zabudowy na poziomie 0,9, ze względu na:
-  brak  zgodności  ze  studium  -  tereny  M,U  są  położone  w  obszarach  o  różnych
kierunkach przeznaczenia, które mają zróżnicowane limity intensywności zabudowy,
również  zależnie  od  jej  funkcji;  generalną  zasadą  jest  mniejszy  wskaźnik
intensywności dla działalności gospodarczych.
- nieliczne wnioski i uwagi właścicieli nieruchomości w tym przedmiocie,   
- potrzeby zapewnienia ładu przestrzennego:
w terenach o przeznaczeniu M,U na blisko 550 nieruchomości zabudowanych, średni
wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 0,28. 
Wartości  wskaźnika 0,75 lub wyższe występują na 13 działkach, z tym że 9 spośród
nich  ma powierzchnię mniejszą od 600m2 (średnia  pow.  działki  w terenach  M,U
wynosi 1375m2). 

88 19.17.9 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,7 - §17 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie ustalenia wskaźnika powierzchni zabudowy 0,7,
ze względu na:
- brak zgodności ze studium; 
- nieliczne wnioski i uwagi właścicieli,
- brak uzasadnienia w świetle potrzeb kształtowania ładu przestrzennego: w terenach
o  przeznaczeniu  M,U  na  ok.  550  nieruchomości  zabudowanych  średni  wskaźnik
powierzchni zabudowy wynosi  16%. 

89 19.17.11 •  z ograniczenia w punkcie 6c wykreślić wiaty
(gdyż jest to ograniczone w prawie budowlanym)

- §17 ust.2 pkt 6
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.8

90 19.17.12 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni  (gdyż to podatki dla gminy)
i ograniczenia powierzchni zabudowy powierzchnie zabudowy

- §17 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.9

91 19.17.13 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8a i b - §17 ust.2 pkt 8
lit. a, b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.10

92 19.18.1 §18 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolami 1UM - 22UM
•  Należało by ten paragraf zlikwidować i cele oznaczenie przenieść do
paragrafu 17. 

- tereny UM
§18 

nieuwzględniona Wyznaczenie  terenów  UM  ma  na  celu  pobudzenie  rozwoju  działalności
gospodarczych  (podstawowe  przeznaczenie  obejmuje  szeroki  zakres  usług  oraz
nieuciążliwą produkcję, dopuszcza się zabudowę o większych gabarytach, ), związku
z tym funkcja mieszkaniowa stanowi przeznaczenie dopuszczalne, a nie podstawowe.
Zrównanie  zasad  zagospodarowania  dla  terenów  o funkcji  gospodarczej  i
mieszkaniowej doprowadziłoby do chaosu  funkcjonalno-przestrzennego.

93 19.18.2 Jako  przeznaczenie  podstawowe  powinno  być  mieszkaniowa
jednorodzinna i usługowa na równoznacznych zasadach
•  dopuścić zabudowę mieszkalną jednorodzinna wolno stojącą
ust. 1 pkt 1 dodać pkt d •  zabudowa mieszkaniowa 

- §18 ust.1 nieuwzględniona Brak zgodności ze studium - takie rozwiązanie spowodowałoby naruszenie bilansu
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
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94 19.18.4 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

ust. 1 pkt 3a 
•  dopuścić  lokalizację  małych  masarni  (tgz  MOLE)  oraz  składów
opału i sypkich materiałów budowlanych 

- §18 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia lokalizacji składów opału i sypkich
materiałów  budowlanych,  ze  względu  na  ich  potencjalną  uciążliwość  dla  funkcji
mieszkaniowej. 

95 19.18.5 pkt 3b •  wykreślić całkowicie jako nie realne do spełnienia gdyż jeżeli
obecnie  posadzimy drzewa to wysokość 1,80 m osiągną  one po 10
latach 

- §18 ust.1 pkt 3
lit. b

nieuwzględniona Zapis nie narzuca wysokości drzew / krzewów; dopuszcza ponadto rozwiązanie 
alternatywne (ogrodzenia).

96 19.18.8 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
 ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy 0,9

- §18 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Uwaga nie uwzględniona ze względu na:
- brak zgodności ze studium - tereny UM mają zróżnicowane limity intensywności
zabudowy   zależnie  od  jej  funkcji;  generalną  zasadą  jest  mniejszy  wskaźnik
intensywności  dla  działalności  gospodarczych,  by  zapewnić  zagospodarowanie
działek nie ograniczające możliwości lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie;
- nieliczne wnioski i uwagi właścicieli nieruchomości w tym przedmiocie,   
-  potrzeby  zapewnienia  ładu  przestrzennego:  na  62  nieruchomości  zabudowane
w terenach o przeznaczeniu UM, średni wskaźnik intensywności zabudowy wynosi
0,18,  wartości  powyżej  0,4  występują  na  4  działkach,  a  najwyższa  wartość
wskaźnika to 0,53 (1 działka). 

97 19.18.9 •  wskaźnik pow. zabudowy 0,7 - §18 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uwaga nie uwzględniona ze względu na:
-  brak  zgodności  ze  studium  -  tereny  UM mają  zróżnicowane  limity  wskaźnika
powierzchni  zabudowy   zależnie  od  jej  funkcji;  generalną  zasadą  jest  mniejszy
wskaźnik  dla  działalności  gospodarczych,  by  ograniczyć  ewentualne  uciążliwości
wynikające z prowadzonej działalności;
- nieliczne wnioski i uwagi właścicieli nieruchomości w tym przedmiocie,   
-  potrzeby  zapewnienia  ładu  przestrzennego:   na  62  nieruchomości  zabudowane
w terenach  o  przeznaczeniu  UM,  średni  wskaźnik  powierzchni  zabudowy wynosi
0,11, a najwyższa wartość  to 0,27 (1 działka).

98 19.18.11 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni 

- §18 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie całkowitego usunięcia  gabarytów zabudowy - są
to ustawowo wymagane ustalenia planu.

99 19.18.13 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §18 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.10

100 19.19.5 •  maksymalne i ujednolicić wskaźniki pow zabudowy do 0,7 - §19 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Brak zgodności ze studium; podtrzymuje się wskaźnik 50% oraz 60% dla działek 
mniejszych niż 400m2.

101 19.19.6 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalno-usługowych  do  3,5
kondygnacji i 15 m

- §19 ust.2 pkt 5
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zwiększenia liczby kondygnacji, co naruszałoby
wytyczne zawarte w studium (3 kondygnacje). 

102 19.19.7 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §19 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  likwidacji  wymiaru  elewacji  -  określenie
gabarytów zabudowy należy do obowiązkowego zakresu ustaleń planu miejscowego.

103 19.19.8 •  z ograniczenia w punkcie wykreślić wiaty
(gdyż jest to ograniczone w prawie budowlanym) 

- §19 ust.2 pkt 6
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.8

104 19.20 §20 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  usług
społecznych z zielenią urządzoną oznaczonych symbolami 1Up,ZU -
5Up,ZU
ust. 1 pkt 3 
•  wykreślić pkt 3b
•  wykreślić ograniczenia z punktu 3c
ust. 2
• pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  dla zabudowy określonej w punkcie 2b a wskaźnik i pow. zabudowy
do 0,7  
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej 
•  z ograniczenia w punkcie 6c wykreślić wiaty 
(gdyż jest to ograniczone w prawie budowlanym)

- §20 nieuwzględniona Brak merytorycznego uzasadnienia uwag. Podtrzymuje się ustalenia projektu planu.
Wnoszący uwagę nie  mają interesu prawnego w stosunku do terenów   1Up,ZU -
5Up,ZU, obejmujących  tereny oświaty,  ochrony  zdrowia,  kościołów  i   innej
infrastruktury społecznej . 

105 19.21 §21 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu usług sportu i
rekreacji oznaczonego symbolem 1US
ust. 1 pkt 3a •  zwiększyć ograniczenie z10% do 50% 

- §21 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
- usunięcia gabarytów zabudowy, których ustalenie stanowi obowiązkowe ustalenie
planu,
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ust. 2 • pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe 
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić
•  wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  a wskaźniki pow. zabudowy do 0,7
•  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalno-usługowych do  2,5
kondygnacji i 12 m
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej
•  z ograniczenia w punkcie 6c wykreślić wiaty
(gdyż jest to ograniczone w prawie budowlanym)
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni  (gdyż to podatki dla gminy)

-  zarzutu  sprzeczności  ustalenia  dopuszczalnej  powierzchni  wiat  z Prawem
budowlanym, które nie odnosi się do gabarytów wiat na terenach sportu i rekreacji,
- propozycji podwyższenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy - ze
względu na brak ich merytorycznego uzasadnienia.
Wnoszący uwagę nie mają interesu prawnego w stosunku do terenu 1US.  

106 19.22.1 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

§22 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
zagrodowej i usługowej oznaczonych symbolami 1RM,U - 14RM,U

ust. 1  pkt  2a,  2b  •  wykreślić  zakaz  handlu  opałem  i  sypkimi
materiałami budowlanymi Dopuścić lokalizację małych masarni (tgz
MOLE) oraz składów opału i sypkich materiałów budowlanych

- tereny RM,U
(U,RM)

§22 ust.1 pkt 2
lit. a, b

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  rozszerzenia  przeznaczenia  terenu  o
wnioskowane sposoby zagospodarowania, które należą do potencjalnie uciążliwych
dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.

107 19.22.3 ust. 1 pkt 3d •  wykreślić całkowicie jako nie realne do spełnienia gdyż
jeżeli obecnie posadzimy drzewa to wysokość 1,80 m osiągną one po
10 latach 

- §22 ust.1 pkt 3
lit. d

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie całkowitego usunięcia zapisu; uzasadnienie jak
dla uwagi nr 19.18.5.

108 19.22.5 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 1,1

- §22 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Uwaga nie uwzględniona ze względu na:
- brak zgodności ze studium - tereny RM,U mają zróżnicowane limity intensywności
zabudowy zależnie od jej funkcji oraz położenia terenu w strukturze przestrzennej. 
- potrzeby zapewnienia ładu przestrzennego:
na  32 nieruchomości zabudowane, średni wskaźnik intensywności zabudowy wynosi
0,28;  najwyższa  wartość  wskaźnika  to  0,80  (1  działka),  wartości  powyżej  0,4
występują na 6 działkach. 

109 19.22.6 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,7 - §22 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uwaga nie uwzględniona ze względu na:
-  brak zgodności  ze studium -  tereny RM,U mają zróżnicowane limity wskaźnika
powierzchni  zabudowy zależnie  od  jej  funkcji  oraz  położenia  terenu  w strukturze
przestrzennej;  
- potrzeby zapewnienia ładu przestrzennego:
w terenach  o  przeznaczeniu  RM,U  na  32  nieruchomości  zabudowane,  średni
wskaźnik powierzchni  zabudowy wynosi 0,18, a najwyższa wartość  wskaźnika to
0,37 (1 działka).

110 19.22.7 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalno-usługowych  do  3,5
kondygnacji i 15 m 
zwiększyć ograniczenia wysokości zabudowy pozostałych budynków 

- §22 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona
w części

 Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  ustalenia  wysokości  budynków  do  3,5
kondygnacji  i  15 m,  ze  względu  na  sąsiedztwo terenów  M,U  MNU  lub  MN,  w
których takie parametry nie są dopuszczone.

111 19.22.8 •  w punkcie zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji
frontowej 

- §22 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Projekt  nie  zawiera  ograniczenia  powierzchni  zabudowy  budynku.  Likwidacja
parametru  długości  elewacji  nie  jest  możliwa  -   gabaryty  zabudowy  należą  do
obowiązkowego zakresu ustaleń miejscowego planu. 

112 19.23.1 Dopuszczenie  w  obszarach  1U,RP,  2U,RP  i  3U,RP  zabudowy
mieszkaniowo - usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
lub nowej zabudowy zagrodowej.

- tereny U,RP
§23 ust.1 pkt 2

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 23.1.1

113 19.23.2 Zmniejszenie  w  obszarach  1U,RP,  2U,RP  i  3U,RP  minimalnej
powierzchni nowo wydzielonej działki do 800 metrów kwadratowych. 

- §23 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 23.1.2

114 19.23.3 ust. 1 pkt 2a 
•  wykreślić  produkcji  nieuciążliwej  wyniknie  to  z  decyzji
środowiskowej 

- §23 ust.1 
pkt 2 lit.a

nieuwzględniona Decyzja  środowiskowa może dopuścić  działalność uciążliwą dla sąsiedniej  funkcji
mieszkaniowej; definicja produkcji nieuciążliwej została zawarta w słowniku planu.

115 19.23.5 ust. 1 pkt 3c 
•  wykreślić  całkowicie  jako  nie  realne  do  spełnienia  gdyż  jeżeli
obecnie  posadzimy  drzewa  to wysokość  2,0 m  osiągną  one  po  10
latach 

- §23 ust.1 pkt 3
lit. d

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.18.5
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116 19.23.7 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić
•  wskaźniki intensywności zabudowy do 1,2 
•  wskaźniki pow. zabudowy do 0,7

- §23 ust.2 
pkt 2, 3

nieuwzględniona Brak merytorycznego uzasadnienia uwagi. Brak zgodności ze studium - teren 1URP
jest  położony  w  obszarze  o  kierunku  przeznaczenia  "MU/MR",  w  którym
maksymalny  wskaźnik  pow.  zabudowy wynosi  40%,  a  wsk.  intensywności  =  1,2
dopuszcza się w przypadkach wyjątkowych, które nie dotyczą terenu 1U,RP.

117 19.23.8 •  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 m 
•  zwiększyć  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie
produkcyjno-magazynowej do 15 m 

- §23 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona Brak wniosków i uwag właścicieli terenu w tym przedmiocie. Zasady kształtowania
ładu  przestrzennego  (sąsiedztwo terenu   planowanej  zabudowy mieszkaniowej  od
północy  i  zachodu)  przemawia  przeciwko  uwzględnieniu  uwagi  -  wymagałoby
wprowadzenia  dodatkowych   regulacji,  aby  uniknąć  ograniczenia  możliwości
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na skutek zacieniania .

118 19.23.9 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §23 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

119 19.23.10 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §23 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Minimalna  powierzchnia  działki  budowlanej  zabezpiecza  możliwość
zagospodarowania działki zgodnie z wymaganiami planu, w tym  realizacji miejsc do
parkowania i w razie potrzeby zieleni osłonowej.

120 19.24.1 §24 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  usług
oznaczonych symbolami 1U - 10U
ust. 1 pkt 1a •  dopuścić nie tyko w budynkach biurowych np. wolno
stojących (wykreślić usługi prowadzone w budynki biurowe) 

- tereny U
§24 ust.1 pkt 1

lit. a

nieuwzględniona Projekt planu nie zabrania realizacji budynków w formie wolno stojącej. Usługi w
innych budynkach niż biurowe dopuszczone są w dalszej części pkt  1.

121 19.24.2 ust. 1  pkt  1b  •  wykreślić domów  opieki  społecznej  oraz  terenów
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (to
znaczy dopuścić tę zabudowę)

- §24 ust.1 pkt 1
lit. b

nieuwzględniona Tereny U położone są  w większości  w  zasięgu  oddziaływania  hałasu  o natężeniu
przewyższającym  dopuszczalne  poziomy  dla  wymienionych  usług;  zaś  w  innych
miejscach  ich  ewentualna  lokalizacja  ograniczyłaby  możliwości  sytuowania  usług
zaliczonych do podstawowego przeznaczenia terenu.

122 19.24.4 ust. 1 pkt 3a
•  wykreślić zakaz handlu opałem i sypkimi materiałami budowlanymi 

- §24 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Wnioskowane  sposoby  zagospodarowania  należą  do  potencjalnie  uciążliwych  dla
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, poza tym, ze względu na położenie terenów "U"
przy głównych drogach sołectwa,  miałyby negatywny wpływ na estetykę krajobrazu.

123 19.24.5 ust. 1 pkt 3b •  wykreślić całkowicie jako nie realne do spełnienia gdyż
jeżeli obecnie posadzimy drzewa to wysokość 1,80 m osiągną one po
10 latach

- §24 ust.1 pkt 3
lit. b

nieuwzględniona Zapis nie ustala wysokości drzew; patrz również uzasadnienie uwagi nr 19.18.5

124 19.24.6 ust. 1 pkt 3c 
•  wykreślić ograniczenie powierzchni użytkowej mieszkań 

- §24 ust.1 pkt 3
lit. c

nieuwzględniona Zapis  ma  zapobiegać  przekształceniu  zabudowy  w  wymagającą  ochrony  przed
hałasem.

125 19.24.7 ust. 2 
•  pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe

- §24 ust.2 pkt 7 nieuwzględniona Możliwości  kształtowania  dachów  ustalone  w  terenach  "U"  są  wystarczające  dla
zabudowy wolnostojącej. Zapis dotyczy głównych brył budynków.

126 19.24.8 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  wskaźniki zabudowy do 0,7 

- §24 ust.2 pkt
2, 3

nieuwzględniona Brak merytorycznego uzasadnienia uwagi. Postulowane podwyższenie wskaźników
urbanistycznych naruszałoby wytyczne ustalone w studium. 

127 19.24.9 •  zwiększyć wysokość zabudowy usługowej do 15 m 
•  zwiększyć  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie
produkcyjno-magazynowej do 15 m 

- §24 ust.2 pkt 5
lit. a, b

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  pozostałym  zakresie;  zabudowa  produkcyjno-
magazynowa nie jest dopuszczona w terenach U.

128 19.24.10 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §24 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Określenie  gabarytów zabudowy stanowi  obowiązkowe ustalenie  planu.  Ustalenia
mają na celu ochronę krajobrazu, możliwości zagospodarowania działek sąsiednich i
jakości środowiska zamieszkania. 

129 19.25.2 ust. 1  pkt  3a  •  wykreślić  zakaz  instalacji  demontażu  pojazdów
wycofanych  z  eksploatacji,  oraz  zakaz  handlu  opałem  i  sypkimi
materiałami budowlanymi 

- §25 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.25.2

130 19.25.4 •  wskaźniki  intensywności  zabudowy  do  3,0 we  wszystkich
oznaczeniach planu tego paragrafu 

- §25 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.25.4

131 19.25.5 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki pow. zabudowy do 0,9

- §25 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.25.5

132 19.25.6 •  zwiększyć wysokość budynków 30 m we wszystkich  oznaczeniach
planu tego paragrafu 
•  a budynki gospodarcze do 10,0 m 

- §25 ust.2 pkt 5
lit. a-d

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.25.6

133 19.25.7 •  w  punkcie 6a zlikwidować  ograniczenie  powierzchni  i długość
elewacji frontowej 

- §25 ust.2 pkt 6
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8
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134 19.25.8 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

•  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §25 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.25.8

135 19.26.1 §26 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów produkcyjno-
usługowych oznaczonych symbolami 1PU1 - 4PU1
ust. 1 pkt  1b  •  wykreślić  z zakazów instalacji  demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (dopuścić lokalizację) 

- tereny PU1
§26 ust.1 pkt 1

lit. b

nieuwzględniona Instalacje demontażu  pojazdów wycofanych z eksploatacji  ze względu na znaczące
oddziaływanie na środowisko, krajobraz oraz uciążliwość dla funkcji mieszkaniowej,
powinny być lokalizowane wyłącznie na konkretnie określonych terenach. 

136 19.26.3 ust. 3a  •  wykreślić  całkowicie  jako  nie  realne  do  spełnienia  gdyż
jeżeli obecnie posadzimy drzewa to wysokość 2,0 m osiągną one po
10 latach

- §26 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.3

137 19.26.5 •  wskaźniki  intensywności  zabudowy  do  3,0 we  wszystkich
oznaczeniach planu tego paragrafu 

- §26 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.5

138 19.26.6 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki pow. zabudowy do 0,9

- §26 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.6

139 19.26.7 •  zwiększyć wysokość budynków 30 m we wszystkich oznaczeniach
planu tego paragrafu 
•  a budynki gospodarcze do 10,0 m 

- §26 ust.2 pkt 5
lit. a-b

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.7

140 19.26.8 •  w  punkcie 6a zlikwidować  ograniczenie  powierzchni  i długość
elewacji frontowej 

- §26 ust.2 pkt 6
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.8

141 19.26.9 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §26 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8       

142 19.27.1 §27 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów produkcyjno-
usługowych oznaczonych symbolami 1PU2 - 8PU2
ust. 1  pkt  1b  •  wykreślić  zakaz  instalacji  demontażu  pojazdów
wycofanych z eksploatacji

- tereny PU2
§27 ust.1 pkt 1

lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.26.1   

143 19.27.3 ust. 3a  •  wykreślić  całkowicie  jako  nie  realne  do  spełnienia  gdyż
jeżeli obecnie posadzimy drzewa to wysokość 1,80 m osiągną one po
10 latach

- §27 ust.2 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.3

144 19.27.5 •  wskaźniki  intensywności  zabudowy  do  2,0 we  wszystkich
oznaczeniach planu tego paragrafu 

- §27 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.5

145 19.27.6 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki  zabudowy do 0,85 

- §27 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.6

146 19.27.7 •  zwiększyć wysokość budynków 30 m we wszystkich  oznaczeniach
planu tego paragrafu 
•  a budynki gospodarcze do 10,0 m 

- §27 ust.2 pkt 5
lit. a, b, c

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.7

147 19.27.8 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §27 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8      

148 19.27.9 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §27 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.9

149 19.28.3 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  a wskaźniki pow. zabudowy do 0,7 

- §28 ust.2 pkt
2, 3

nieuwzględniona Brak merytorycznego uzasadnienia uwagi. Uwzględniono uwagi  właściciela jednego
spośród  4  terenów RM (nastąpiła  zmiana  przeznaczenia  na  U,RM),  pozostali  nie
wnieśli uwag; istniejące wskaźniki pow. zabudowy mieszczą się w przedziale 0,04-
0,20, a wskaźniki intensywności zabudowy w przedziale 0,08 - 0,29; proponowane
wartości należy uznać za nadmierne.

150 19.28.5 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §28 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

151 19.29.1 §29 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu usług, produkcji
i przetwórstwa rolniczego oznaczonego symbolem 1RU)
ust. 1 pkt 2a 
•  wykreślić zakaz handlu opałem i sypkimi materiałami budowlanymi 

- tereny RU
§29 ust.1 pkt 2

lit. a

nieuwzględniona Zapis  ma  na  celu  uniknięcie  zagospodarowania  terenu  na  cele  nie  związane  z
rolnictwem oraz uciążliwego dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej. 

152 19.29.2 ust. 1 pkt 3a •  wykreślić całkowicie jako nie realne do spełnienia gdyż
jeżeli obecnie posadzimy drzewa to wysokość 1,80 m osiągną one po
10 latach

- §29 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Zapis nie ustala wysokości drzew; patrz również uzasadnienie uwagi nr 19.18.5

153 19.29.4 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki pow. zabudowy do 0,8

- §29 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Brak merytorycznego uzasadnienia uwagi. Brak zgodności ze studium. 
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154 19.29.5 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

•  zwiększyć wysokość budynków do 15,0 m - §29 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w zakresie  ustalenia  wysokości  budynków  do  15m,  ze
względu na potrzebę zachowania ładu przestrzennego i harmonijnego krajobrazu.

155 19.29.6 •  w punkcie zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji
frontowej 

- §29 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

156 19.30.1 §30 Przeznaczenie  terenów  rolnych  z  dopuszczeniem  zabudowy
produkcji rolniczej oznaczonych symbolami 1RP - 7RP
ust. 2  pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe  

- tereny RP
§30 ust.2 pkt 7

nieuwzględniona W terenach "RP " zabudowa będzie kształtowana w formie wolno stojącej, nie ma 
potrzeby dopuszczania dachów jednospadowych - ustalenia projektu planu mają na 
celu kształtowanie harmonijbnego krajobrazu.

157 19.30.2 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  wskaźniki pow. zabudowy do 0,7

- §30 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Brak merytorycznego uzasadnienia uwagi. Tereny "RP" są obecnie niezabudowane;
proponowane wartości  (zwłaszcza wskaźnik powierzchni zabudowy)  prowadziłyby
do  ograniczeń  możliwości  zagospodarowania  działek  sąsiednich  i  degradacji
krajobrazu. 

158 19.30.3 •  zwiększyć wysokość zabudowy do 18 m 
•  zwiększyć  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie  bud.
Inwentarskie do 15 m a gosp. i garażowe 10,0 m 

- §30 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w zakresie  ustalenia  wysokości  budynków  do  18m,  ze
względu na potrzebę zachowania ładu przestrzennego i harmonijnego krajobrazu.

159 19.30.4 •  zlikwidować ograniczenie długość elewacji frontowej - §30 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

160 19.30.5 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §30 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Ustalona  minimalna  wielkość  działki  w  terenach  "RP"  ma  na  celu  zapobieganie
rozdrobnieniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz wyrównanie szans właścicieli
gruntów na ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

161 19.31.1 §31 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  rolnych  -
upraw polowych, oznaczonych symbolami 1R - 17R
ust. 1 pkt 1  •  dopuścić zabudowę zagrodowa - rolniczą 
ust. 2 pkt 3  •  wykreślić zakaz sytuowania nowej zabudowy 

- §31 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4.

162 19.31.3 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalnych  do  12 m  a
gospodarczych do 11 m
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni nowej zabudowy

- §31 ust.2
pkt 5 lit. b, c

nieuwzględniona Ustalona  wysokość  budynków  ma  na  celu  ochronę  krajobrazu;  a dopuszczona
powierzchnia  rozbudowy  pozwoli  na  modernizację    zabudowy  na  istniejących
działkach siedliskowych i budowlanych. 

163 19.32.6 ust. 2 pkt d •  dopuścić zabudowę rolniczą - §32 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

164 19.32.7 ust. 3 •  wykreślić zakaz zabudowy - §32 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

165 19.32.9 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalnych  do  12 m  a
gospodarczych do 11 m
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni nowej zabudowy

- §32 pkt 5 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.31.3

166 19.33 §33 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  lasów
oznaczonych symbolami 1ZL - 20ZL ust. 2 
•  dopuścić zabudowę tgz leśną 

- §33 nieuwzględniona Przeciwko  dopuszczeniu  zabudowy  związanej  z gospodarką  leśną  przemawia
niewielka  powierzchnia  lasów na  obszarze  sołectwa  oraz  potrzeba  ich  ochrony z
uwagi na znaczenie krajobrazowe, przyrodnicze i wodochronne.   

167 19.34 §34 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  rolnych
przeznaczonych do zalesienia, oznaczonych symbolami 1ZLd - 4ZLd

ust. 2 
•  dopuścić zabudowę tgz leśną 

- §34 nieuwzględniona Brak  merytorycznego  uzasadnienia  uwagi.  Tereny  1ZLd  -  4ZLd  są  pokryte
drzewostanami  (użytki  Lzr),  chociaż  dotychczas  nie  objęte  uproszczonym planem
urządzenia  lasu.  Formalne uregulowanie  ich  statusu  jako lasów ma znaczenie  dla
powiększenia  istniejących  kompleksów  leśnych;  dopuszczenie  zabudowy  byłoby
sprzeczne z tymi celami  (powierzchnia terenów wynosi ok. 0,2 - 0,6 ha). 

168 19.35 §35 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zieleni
urządzonej oznaczonych symbolami 1ZP - 7ZP
ust. 3 •  dopuścić zabudowę zagrodową 
ust. 4  i  5  •  pow.  biologiczne  czynna  minimum 50% i  maksymalna
wysokość budynków i obiektów 11 m 

- §35 nieuwzględniona Brak merytorycznego uzasadnienia  uwagi.  Wśród terenów  1ZP -  7ZP znajduje się
park  przypałacowy,  pozostałe  są  wyznaczone  na  gruntach  gminnych,  a  ich
powierzchnia nie przekracza 0,16 ha.

169 19.36 §36 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  rekreacji
oznaczonych symbolami 1ZR - 3ZR
ust. 1 pkt 3a i b 
•  zabudowa powinna być ustalona na 60%
ust. 2 •  pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe 
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  wskaźniki pow. zabudowy do 0,7
•  ustalić powierzchnię biologicznie czynną minimum 30%

- §36 nieuwzględniona Brak merytorycznego uzasadnienia uwagi. Ustalenie możliwości zabudowy 60% (czy
nawet 70% - jak w dalszej części uwagi) oraz dopuszczenie zabudowy produkcyjno-
magazynowej i obniżenie wymaganego udziału powierzchni biologicznie czynnej do
30%  nie  jest  właściwe  dla  kształtowania  zagospodarowania  terenu  o  funkcji
rekreacyjnej,  a  dopuszczenie  zabudowy o  niekontrolowanych  gabarytach  miałoby
negatywny wpływ na krajobraz. 
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•  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 m 
•  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie  produkcyjno-
magazynowej do 15
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej 

170 19.37 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

§37Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  ogrodów
działkowych oznaczonych symbolami 1ZD, 2ZD
ust. 1 pkt 2 •  wykreślić z wyjątkiem budynków 
gdyż altany ogrodowa są budynkami których budowa jest zwolniona z
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy 
ust. 2
•  dopuścić dachy jednospadowe 
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne
wskaźniki intensywności zabudowy do 0,7 
•  a wskaźniki pow. zabudowy do 0,5 
•  ustalić powierzchnię biologicznie czynną minimum 50%
•  zwiększyć wysokość zabudowy do 6,0 m 
•  zwiększyć wysokość zabudowy towarzyszącej szczególnie do 12 m
•  w punkcie zlikwidować ograniczenie powierzchni i 

- §37 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  zasad  kształtowania  zabudowy.   Ustalenia
projektu  planu  uzupełniają  zasady zagospodarowania  wynikające z  ustawy z  dnia
13 grudnia  2013  r.  o  rodzinnych  ogrodów  działkowych  (Dz.U.  2021  poz.  1073)
w zakresie niezbędnym dla zapewnienia ładu przestrzennego.

171 19.39 §39 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zieleni
oznaczonych symbolami 1ZI - 5ZI 
ust. 3 pkt a •  dopuścić zabudowę rolniczą 

- §39 nieuwzględniona Dopuszczenie zabudowy  w terenach ZI  stałoby w sprzeczności z ich podstawowym
przeznaczeniem - zieleni o funkcji izolacyjnej. 

172 19.41 §41 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  wód
powierzchniowych oznaczonych symbolami 1WS - 32WS
ust. 3 pkt a
•  dopuścić obiektów towarzyszących hodowli rybackiej jak rybałówki
.budynki na łódki, sieci itp…

- §41 nieuwzględniona Tereny WS zostały wyznaczone w celu zagwarantowania ochrony koryt cieków oraz
umożliwienia ich regulacji i wykonywania robót utrzymaniowych, w tym zaliczanych
do inwestycji celu publicznego; dopuszczenie zabudowy utrudniałoby prowadzenie
tych działań.

173 19.42 §42 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  dróg  publicznych
oznaczonych symbolami 1KDA, laKDGP - lhKDGP, 1KDG - 3KDG,
1KDZ,  laKDL  -  IcKDL,  2aKDL,  2bKDL,  3aKDL,  3bKDL,  4KDL,
5aKDL - 5dKDL, 6KDL - 12KDL, 1KDD, 2aKDD, 2bKDD, 3KDD -
5KDD,  6aKDD,  6bKDD,  7KDD  -  17KDD,  18aKDD,  18bKDD,
19aKDD, 19bKDD, 20KDD - 32KDD, 33aKDD, 33bKDD, 34aKDD,
34bKDD, 35KDD - 38KDD, 39aKDD, 39bKDD, 40KDD - 45KDD
Dopuścić  drogi  gminne  i  powiatowe  pozostawienie  w  istniejących
liniach rozgraniczających

- §42 nieuwzględniona Linie rozgraniczające i parametry pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych
zostały określone w uzgodnieniu z zarządcami tych dróg, stosownie do art. 20 ust. 1
oraz   art.  35 ust.  1  ustawy z dnia  21 marca 1985 r.  o drogach  publicznych,  przy
uwzględnieniu stanu faktycznego i prawnego gruntów pod drogami oraz warunków
terenowych, w tym zabudowy istniejącej w otoczeniu dróg.

174 19.43 §43 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  dróg
wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW - 3KDW

Dopuścić  drogi  gminne  wewnętrzne  pozostawienie  w  istniejących
liniach  rozgraniczających  natomiast  nowe  na  gruntach  prywatnych
wyznaczyć o szerokości 5,0 m tak jak mówi o tym prawo budowlane

- §43 nieuwzględniona Drogi 1KDW - 3KDW to drogi, którym nadano nazwę, ale które nie zostały zaliczone
do  dróg  publicznych.  Drogi  te  nie  mają  "istniejących  linii  rozgraniczających"
ponieważ  nie  są  objęte  obowiązującymi  planami  miejscowymi.  Istniejące  pasy
drogowe są na ogól szersze niż działki drogowe będące własnością gminną.  Prawo
budowlane nie  określa  szerokości  dróg wewnętrznych.   Tylko w przypadku drogi
3KDW  (ul.  Łączna)  planuje  się  poszerzenie   pasa  drogowego  w  stosunku  do
istniejącego  zagospodarowania,  co  wynika  z  potrzeb  zapewnienia  bezpieczeństwa
ruchu - planuje się rozdzielenie ruchu kołowego i pieszego. 
Zob. również uzasadnienie uwagi nr 40.15.

175 19.44 §44 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenu  drogi
rowerowej oznaczonej symbolem 1KDR

ust. 2 •  ustalić szerokość dróg rowerowych na 3,0 m 

- §44 nieuwzględniona W związku z brakiem koncepcji rozwoju tras (dróg) rowerowych na terenie gminy,
szerokość  ustalona  w projekcie  planu  (5m)  zabezpiecza  możliwości  terenowe dla
różnych rozwiązań projektowych, w tym usytuowania odwodnienia, obrzeży, zieleni
ocieniającej.

176 19.46 §46 Przeznaczenie  terenów  placów  i  parkingów  publicznych
oznaczonych symbolami 1KP, 2KP

ust. 2 pkt 1  •  dopuścić lokalizację budynków oraz stróżówek 
ust. 2 pkt 3b  •  ustalić w 2KP pow. biologicznie czynną na 5%

- §46 nieuwzględniona Nie ma potrzeby lokalizacji budynków i stróżówek na parkingu przykościelnym  i
przycmentarnym - są to parkingi ogólnodostępne, wykorzystywane krótkookresowo.
Udział  powierzchni  biologicznie  czynnej  ustalony  dla  terenu  2KP  ma  na  celu
zachowanie istniejącej zieleni urządzonej. 

177 19.47 §47 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  kolejowych
oznaczonych symbolami 1KK - 8KK
ust. 3a •  dopuścić sytuowanie kiosków i budek na peronach 

- §47 nieuwzględniona W terenie 3KK (przystanek Przyszowice) nie ma możliwości przestrzennych. 
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178 19.48 21.05.2019 Stowarzyszenie
na rzecz

Poszkodowa-
nych przez

Zakłady
Górnicze

§48 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenu  kolejowego  z
usługami oznaczonego symbolem 1KK,U
ust. 2  •  pkt 7 dopuścić dachy płaskie, jednospadowe 
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9
•  wskaźniki pow. zabudowy do 0,7
•  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 m 
•  zwiększyć  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie
produkcyjno-magazynowej do 15 m 
•  w punkcie zlikwidować ograniczenie długość elewacji frontowej
•  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 

- §48 nieuwzględniona Brak  merytorycznego  uzasadnienia  uwagi.  Ustalenie  możliwości  zabudowy  70%
działki  budowlanej  oraz  dopuszczenie  zabudowy  produkcyjno-magazynowej,  jak
również  zwiększenie  gabarytów  budynków  ponad  wartości  ustalone  w  projekcie
planu miałoby  negatywny wpływ na krajobraz, podobnie jak  zastosowanie dachów
płaskich i jednospadowych  w sąsiedztwie zabytkowego dworca .

179 19.49.2 •  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 
•  zlikwidować ograniczenie długość elewacji frontowej

§49 ust.2 
pkt 5 i 6

nieuwzględniona Ustalone  gabaryty  zabudowy  są  wystarczające,  służą  kształtowaniu  ładu
przestrzennego i krajobrazu.

180 19.50.1 §50 Przeznaczenie  terenów  infrastruktury  hydrotechnicznej
oznaczonych symbolami 1ITW - 8ITW
ust. 2  •  zwiększyć  i  ujednolicić  dla  tych  samych  przeznaczeń
maksymalne i ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9
•  a wskaźniki pow. zabudowy do 0,8 
•  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 m 

§50 ust.2 nieuwzględniona Brak  merytorycznego  uzasadnienia  uwagi.  Ustalenie  możliwości  zabudowy  70%
działki  budowlanej  oraz  dopuszczenie  zabudowy  produkcyjno-magazynowej,  jak
również  zwiększenie  gabarytów  budynków  ponad  wartości  ustalone  w  projekcie
planu miałoby  negatywny wpływ na krajobraz.

181 21 21.05.2019 H. B. W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego część działki nr
110/19 i 39/19 położone w Przyszowicach oznaczono symbolem „R” -
tereny rolne – uprawy polowe. Wnoszę o zmianę oznakowania w/w
części  działek na „UPH” -  tereny usługowo-produkcyjne,  ponieważ
sąsiednie działki są oznaczone takim symbolem lub RM,U.

ul. Cicha
(Fornalskiej) 5
dz. nr: 110/19,

39/19

3R nieuwzględniona
w części

Uwaga  nie  uwzględniona  w  zakresie przeznaczenia  terenu  pod  zabudowę
produkcyjno-usługowo-handlową (UPH), ponieważ stanowiłoby to naruszenie ustaleń
studium  -  teren jest  położony w obszarze "R/MR - Obszary rolnicze z zabudową
zagrodową".
Na etapie sporządzania studium nie było wniosków ani uwag do projektu, w związku
z czym kierunek przeznaczenia określono zgodnie z nadrzędną zasadą poszanowania
funkcji rolniczej terenu.

182 22 21.05.2019 G. S. W  projekcie  planu  zagospodarowania  przestrzennego  działka  nr
342/63 położona w Przyszowicach przy ul.  Brzozowej  6 oznaczona
jest symbolem Rz.
Wnoszę o zmianę oznakowania wyżej wymienionej działki na ZR lub
PU.

ul. Brzozowa 6
dz. nr 342/63

3RZ nieuwzględniona Brak zgodności ze studium  -  działka jest położona w obszarze "ZE - Obszary zieleni
i wód o funkcji ekologicznej", w którym nie ma możliwości przeznaczenia terenu pod
zabudowę. 
Działka położona jest w najniższej części niecki (dawna dolina Cienki) i w centrum
regionalnej  ostoi  ptaków  wskazanej  w  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego
Województwa Plan 2020+.

183 23.2 Wykreślenie  stodoły  zlokalizowanej  przy  ul.Brzeg  oznaczonej  na
rysunku Planu jako Z4 z listy zabytków przedstawionej w §8 punkt 2
podpunkt 4. 

ul. Brzeg
dz nr 113

Z4 nieuwzględniona W aktualnym stanie prawnym nie jest  możliwe usunięcie budynku stodoły z  listy
obiektów chronionych ustaleniami planu, ponieważ figuruje on w Wojewódzkiej oraz
Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z czym wymaga ustalenia zasad ochrony,
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 rozdz. B.III studium. 

184 23.5 Wnosimy  o  wyjaśnienie  w  tekście  Planu  według  jakich  kryteriów
należy interpretować i wyznaczać położenie Nieprzekraczalnych Linii
Zabudowy oraz w jaki sposób można zagospodarować pas pomiędzy
nieprzekraczalną  linią  zabudowy a granicą  drogi  należy również  w
w.w. pasie dopuścić parkingi, dojazdy, płoty itp. 
Ewentualnie 
Usunąć  z  rysunku  planu  oznaczenie  Nieprzekraczalnych  Linii
Zabudowy dla dróg lokalnych i wewnętrznych.

W  odniesieniu  do  ww  działek  wnosimy  o  wyznaczenie
Nieprzekraczalnych Linii Zabudowy w odległości nie większej niż 4
metrów od krawędzi drogi. 

ul. Brzeg
dz. nr

260/112 ,
267/110,

385/221 217,
686/227,
497/222

nieprzekra-
czalne linie
zabudowy

na terenach 
przylegają-

cych do dróg
8KDL,

39bKDD,
3KDW

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie usunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy na
terenach przyległych do dróg wewnętrznych lub wyznaczenia tych linii w odległości
nie większej niż 4 metry od krawędzi drogi.
Linie  zabudowy  są  wyznaczone  na  rysunku  planu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz praktyką, wynikającą m.in. z orzecznictwa sądów administracyjnych.
Linia  zabudowy  jest  jednym  z parametrów  kształtowania  zabudowy,  którego
określenie  na  rysunku  planu  należy  do  zakresu  obowiązkowych  ustaleń  planu
miejscowego, w każdym terenie, w     którym plan  zezwala na sytuowanie zabudowy, -
linie zabudowy stanowią bowiem podstawowy i niezbędny instrument kształtowania
ładu przestrzennego, przysługujący wyłącznie radzie gminy.
Twierdzenie, że linie te powinny być wyznaczane tylko od strony dróg publicznych
nie  znajduje  oparcia  w  przepisach  prawa,  podobnie  jak  żądanie,  aby  linia  była
ustalana w odległości nie większej niż 4 m od linii rozgraniczającej dany teren od
drogi.
W projekcie planu przyjęto zasadę, że w terenach, w których zespoły zabudowy będą
dopiero  się  kształtowały  w  oparciu  o  ustalenia  planu,  przestrzeń  pomiędzy  linią
rozgraniczająca drogi a linią zabudowy powinna pozwalać na organizację miejsc do
czasowego postoju pojazdów - tak aby nie zajmowały one do tego celu jezdni lub
chodnika drogi, a odległość pomiędzy tymi liniami - spełniać  potrzeby zapewnienia
prywatności  użytkownikom działek  o funkcji  mieszkaniowej,  jak również  chronić
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przed uciążliwościami  wynikającymi ze zbytniego zbliżenia budynków mieszkalnych
do dróg (m.in. drgania, zapylenie, emisja spalin) i do zabudowy o innych funkcjach
po  przeciwnej  stronie  drogi.  Położenie  linii  zabudowy  uwzględnia  również  min.
ustawowo wymagane odległości zabudowy od krawędzi jezdni dróg publicznych. 
Szczegółowość rysunku planu, który jest sporządzony na mapie zasadniczej w skali
1:1000,  jest   wystarczająca do interpretacji  położenia  linii  na działce budowlanej.
Zasady zagospodarowania terenu pomiędzy linią  rozgraniczającą a linią  zabudowy
określa §5 - dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych uzupełnia się zapis w  §5
ust. 2 pkt 1 lit. a.

185 24.I.4 21.05.2019 P. S. I.4. Wnoszę o wyjaśnienie w tekście Planu według jakich kryteriów
należy interpretować i wyznaczać położenie Nieprzekraczalnych Linii
Zabudowy w terenie oraz w jaki sposób można zagospodarować pas
pomiędzy  nieprzekraczalną  linią  zabudowy  a  granicą  drogi  należy
dopuścić w  pasie parkingi, dojazdy ploty itp. 
Ewentualnie usunąć z rysunku planu oznaczenie Nieprzekraczalnych
Linii Zabudowy dla dróg lokalnych i wewnętrznych. 

W  odniesieniu  do  ww  działek  wnoszę  o  wyznaczenie
Nieprzekraczalnych Linii Zabudowy w odległości nie większej niż 4
metry od krawędzi drogi 

ul.
Makoszowska
dz. nr  71 i 72

ul. Brzeg
dz. nr:

693/103,
694/103,
695/103,
696/103,
697/103,
698/103,
699/103,
700/103,
701/103,7
02/103,

 703/103,
704/103 

linie
zabudowy

na terenach:
7U

12MN
12MNU
45M,U

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie położenia linii zabudowy na terenie 12 MNU od
strony planowanej drogi 6KDL - nie ma przesłanek do zmiany ich położenia.
Na  terenie  12  MNU  linia  zabudowy  jest  ustalona  w odległości   8m  od  linii
rozgraniczającej  planowaną  drogę  6KDL -  co uwzględnia  możliwość  ewentualnej
korekty  przebiegu  drogi  po  sporządzeniu  projektu  technicznego  oraz  potrzebę
zabezpieczenia przyszłej zabudowy przed ewentualnymi uciążliwościami związanymi
z ruchem pojazdów, w tym rolniczych i ciężarowych.
Patrz również uzasadnienie uwagi nr  23.5

186 24.II.2 II.2. Wnoszę o zmianę zapisu §7 ust 2 punkt 7 lit a na: 
„a) zakazuje się regulacji cieków naturalnych skutkującej likwidacją
starorzeczy”
Ewentualnie 
wykreślenie punktu oznaczonego lit a z § 7 ust 2 punkt 7. 

- §7 ust 2 pkt 7
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie usunięcia zapisu, ponieważ spowodowałoby to
naruszenie zasad ochrony środowiska określonych w studium, w nawiązaniu do Planu
Gospodarowania Wodami Dorzecza Odry, który dla obydwu jednolitych części wód
wyodrębnionych  dla  Potoku  Jasienica  ustala  cel  -  utrzymanie  dobrego  stanu
ekologicznego. 
Wyprostowanie  koryta  potoku  Chudowskiego  nie  jest  warunkiem jego  skutecznej
przebudowy (z punktu widzenia profilaktyki powodzi), wręcz przeciwnie - w dłuższej
perspektywie  rozwiązanie  takie  będzie  przeciwskuteczne,  gdyż  spowoduje
przyspieszenie  spływu  wód,  co  w  obliczu  coraz  częstszych  opadów  nawalnych
przełoży  się  na  wzrost  zagrożenia  powodzią,  a  przede  wszystkim  spowoduje
degradację walorów ekologicznych cieku i ekosystemów zależnych.
Istnieją  dobre  praktyki  w zakresie  regulacji  cieków naturalnych,  przy zachowaniu
meandrów i dobrego stanu ekologicznego (np. Przyjazne naturze kształtowanie rzek i
potoków – praktyczny podręcznik, Polska Zielona Sieć, Wrocław–Kraków 2006) z
których projektanci pracujący dla SRK mogą skorzystać.

187 24.II.3 II.3. Wnoszę  o  przesunięcie  na  rysunku  Planu  wschodniej  granicy
strefy SK1 na linię drogi polnej łączącej ul Gliwicką i ulicę Polną w
Przyszowicach  (której  wylot  znajduje  się  naprzeciw  oczyszczalni
ścieków) oraz dostosowanie zapisów § 8 punkt 5 planu do zmiany
granicy strefy SK1. 
Ewentualnie Objęcie strefą SK1 tylko Zamku w Przyszowicach oraz
otaczającego Zamek Parku.

- strefa SK1 nieuwzględniona Zastrzeżenia zawarte w uwadze są nieuzasadnione, plan nie zawiera ograniczeń dla
strefy SK1 odnoszących się do szczegółów regulacji Potoku Chudowskiego, w strefie
ochrony konserwatorskiej wszystkie warunki zagospodarowania wynikają z ustaleń
planu miejscowego (nie mogą być rozszerzone przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, ponieważ obszar ten nie jest wpisany do rejestru zabytków).

188 25.1 21.05.2019 Stowarzyszenie
Producentów

Rolnych
w

Przyszowicach

Wykreślić z planu ograniczenia pow. zabudowy wiat - §15 ust. 2 pkt
6 lit.c

§16 ust. 2 pkt
6 lit.c

§17 ust. 2 pkt
6 lit.b

§18 ust. 2 pkt
6 lit.c

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w odniesieniu do ograniczenia powierzchni wiat w terenach
innych niż UM, w których przeznaczenie obejmuje zabudowę mieszkaniową - MN,
MNU, M,U, UMC, Up,ZU.
Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.1
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§19 ust. 2 pkt
6 lit.b

§20 ust. 2 pkt
6 lit.c

189 25.2.1 §2 Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne
•  Należy  ujednolicić  zapisy  planu w  zakresie  przeznaczenia  terenu
MN, MNU M,U UM UMC to jest:

- §2 ust.1 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.1 

190 25.2.2 •  wyznaczyć  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  MN
gdzie  z  mocy  prawa  są  dopuszczone  usługi  do  30%  powierzchni
użytkowej budynku oraz

- §2 ust.1,
rysunek planu

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.2

191 25.2.3 •  wyznaczyć  tereny  MU  mieszkaniowe  i  usługowe  gdzie  można
budować  zarówno budynki  mieszkalne  jak  i  usługowe na  równych
zasadach

- §2 ust.1,
rysunek planu

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.3

192 25.2.4 •  W terenach R jak i RZ dopuścić budownictwo rolnicze - zagrodowe.
rolniczą  gdyż  zakazy  są  niezgodne  z  ustawą  o  planowaniu
przestrzennym. 

- §31
 §32 

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

193 25.2.5 •  Wykreślić z planu tereny ZZ gdyż zgodnie z prawem wodnym na
terenie nie występują tereny zagrożone powodzią 

-  §38,
rysunek planu 

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.5

194 25.2.6 •  Wyznaczyć  dodatkowo  tereny  oznaczone  np.  RMJ  rolne  z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i towarzyszącej
•  RO- Rolno  osadnicze (jak  w gminie  Czerwionka  -Leszczyny lub
Pyskowice)  budowa  na  większych  działkach  1000-1500 m2 z
warunkiem wybudowania  małego budynku  gospodarczego na płody
rolne 

- - nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.6

195 25.2.7 •  nieprzekraczalne  linie  zabudowy,  powinny być  ustalone  tylko  od
dróg publicznych i ostatecznie wewnętrznych gminnych a nie od dróg
prywatnych i nie przekraczać szerokości 5 metrów

- rysunek planu nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.7

196 25.2.9 •  dopuścić zabudowę w odległości bliżej niż 50,0 m od cmentarza - rysunek planu
§10 ust.3 

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.9

197 25.3.1 §3 • pkt 2 Z określenia zabudowy wykreślić wiaty - §3 ust.1 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.1

198 25.3.2 • pkt  5  Nieprzekraczalne  linie  zabudowy wyznaczyć  tylko  od  dróg
publicznych  od  pozostałych  dróg  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego  poza  linią,  dopuścić  również  odbudowę  istniejących
budynków  i  obiektów  budowlanych  położonych  pomiędzy
nieprzekraczalną linią zabudowy a ulicą

- §3 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.2

199 25.3.3 • pkt 9 z określenia wskaźnika zabudowy wykreślić wiaty - §3 ust.1 pkt 9 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.1

200 25.3.4 • pkt  12  w  zabudowie  mieszkaniowo-usługowej  należy  określić
mieszkaniową lub usługową lub tez mieszkaniowo-usługową razem 

- §3 ust.1 pkt 12 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.4

201 25.3.5 • pkt  14  należy  wykreślić  słowa  „nie  związane  z  wytwarzaniem
wyrobów”  i  dopuścić  wytwarzanie  półprefabrykatów  oraz  na  rzecz
wszystkich podmiotów gospodarczy i nie wyłanczać z nich poniższych
usług  „z  wyjątkiem  takich  jak  usługi  piekarnicze,  cukiernicze,
cateringowe,  stolarskie,  ślusarskie,  kamieniarskie,  szklarskie  i
podobne;”

- §3 ust.1 pkt 14 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.5

202 25.3.6 • pkt 18 nie ograniczać warsztatów samochodowych do 4, stanowisk
dopuścić inne warsztaty np. masarskie 

- §3 ust.1 pkt 18 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.6

203 25.3.7 • pkt  22  wykreślić  wiaty  i  dopuścić  płyty  gnojowe  zbiorniki  na
gnojówkę i obiekty oraz budynki działów specjalnych produkcji rolnej

- §3 ust.1 pkt 22 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.7

204 25.3.9 Dołożyć  do  słowniczka  pojęcie  „znacznej  różnicy  rzeźby  terenu"
należy przez to rozumieć różnicę większa niż 3 promile w wartościach
bezwzględnych  w  stosunku  do  rzędnych  wyjściowych  na  czas
uchwalenia

- §3 ust.1 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.1
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205 25.3.10 21.05.2019 Stowarzyszenie
Producentów

Rolnych
w

Przyszowicach

• pkt 30 „oraz ogrodami własnymi -indywidualnymi” - §3 ust.1 pkt 30 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.10

206 25.3.11 • pkt 32 wykreślić słowo indywidualnej - §3 ust.1 pkt 32 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.11

207 25.3.12 • pkt 33 wykreślić cały punkt o zieleni osłonowej - §3 ust.1 pkt 33 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.12

208 25.3.13 Dołożyć  do  słowniczka  pojęcie  „znacznej  różnicy  pochyłu  terenu"
należy przez to rozumieć różnicę pochyłu większa niż 20 promili w
stosunku do wielkości rzeźby terenu na czas uchwalenia planu 

- §3 ust.1 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.2

209 25.3.14 • pkt 39 wykreślić zdanie „w odniesieniu do których w świetle raportu
o  oddziaływaniu  na  środowisko  nie  jest  możliwe  wyeliminowanie
znaczącego  oddziaływania  na  środowisko  pomimo  zastosowania
odpowiednich  rozwiązań  technologicznych  i  środków  technicznych
chroniących środowisko oraz kompensacji przyrodnicze” 
dodać  jeżeli  uciążliwość  inwestycji  wykroczy  poza  granice  działki
inwestora 

- §3 ust.1 pkt 39 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.14

210 25.4.1 §4  •  Stowarzyszenie wnosi  o  dopuszczenie  zabudowy  w  granicy
działki  lub  w  odległości  1,5 m  od  granicy  działki  we  wszystkich
przeznaczeniach planu

- §4 ust.2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.4.1

211 25.5.2 ust. 4 pkt 2 •  w terenach pomiędzy nieprzekraczalna linią zabudowy a
ulicą dopuścić odbudowę istniejących budynków 

- §5 ust.4 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.2

212 25.6 §6 Wymagania  wynikające  z  potrzeb  kształtowania  przestrzeni
publicznych ust. 2 pkt 2a i 2b
•  dopuścić  sytuowanie  reklam  wielkogabarytowych  sytuowania
garaży,  kiosków,  obiektów  małej  gastronomii,  budynków
gospodarczych, wiat (wykreślić te punkty z ustaleń planu). 

- §6 ust.2 pkt 2
lit. a, b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.6

213 25.7.1 §7 Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz  zasady
kształtowania krajobrazu  ust. 1 pkt 1 
Należy zmienić na:
• Budowy  oraz  rozbudowy  zakładów  których  działalność  będzie
stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz stwarzać ryzyko
wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych  i  katastrof
budowlanych.

- §7 ust.1 pkt 1 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.7.1

214 25.7.3 pkt 4  •  …..realizacji inwestycji jeżeli ich uciążliwość nie zamknie się
w granicach działki pozostałe wykreślić pozostały tekst 

- §7 ust.1 pkt 4 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.4

215 25.7.4 i pkt 5 •  nie oczyszczonych ścieków bytowych pozostawić pozostałe
wykreślić  gdyż  wody deszczowe zgodnie  z  przepisami  również  są
ściekami 

- §7 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.7.4

216 25.7.8  §7 ust 1 pkt 6  Zapis ww punktu należy zmienić na:
•  Realizacji  przedsięwzięć  prowadzących  do  powstania  lub
zwiększenia  zagrożenia  powodzią  lub  zalewaniem  wodami
opadowymi i gruntowymi, poprzez:
- naruszenie  ustalonych  w  planie  wartości  wskaźnika  powierzchni
biologicznie czynnej
- likwidację  bądź  zabudowę  cieków  naturalnych  i  rowów
stanowiących elementy sieci hydrograficznej istotnej  dla odwadniania
terenu
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  zanikiem
grawitacyjnego odpływu wód
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  podniesieniem
poziomu wody na działkach sąsiadujących z korytami cieku. 

- §7 ust.1 pkt 6
lit. d 

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.7

217 25.7.9 pkt 6e  
•  rozszerzyć na wszystkie cieki 

- §7 ust.1 pkt 6
lit.e 

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.8

218 25.7.12 Eksploatacja  nie  może  obniżać  terenu  poniżej  lustra  wody  rzeki
Kłodnicy  w  normalnych  stanach  pogodowych  na  wysokości  ujścia
potoku Chudowskiego do Kłodnicy 

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.9.3
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219 25.7.14 21.05.2019 Stowarzyszenie
Producentów

Rolnych
w

Przyszowicach

pkt 3a • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy
 pkt 3b  • objąć  tym  obszarem  całe  środowisko  przyrodnicze
sołectwa 
pkt 3c • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy 
pkt 3d  • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy

- §7 ust.2 pkt 3
lit. a - D

(obszary OFI,
OFS, OFP,

OFM)

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.7.14

220 25.7.15 §7 ust 2 punkty od 3 do 6
Zapisy  §7  planu  są  nie  precyzyjne  a  właściwie  umożliwiają
prowadzenie eksploatacji  górniczej  w sposób niezgodny z  zapisami
obowiązującego prawa (między innymi z ustawą Prawo Geologiczne i
Górnicze).
Stowarzyszenie  wnosi  o  dodanie  do  §7  jako  ust. 5  następującego
zapisu.
„Stosowanie  i  interpretacja  zapisów  niniejszego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nie może stać w sprzeczności ani
prowadzić do ominięcia zapisów Prawa Powszechnie Obowiązującego
które  musi  mieć  charakter  nadrzędny  w  stosunku  do  zapisów
niniejszego planu.”

- §7 ust.2 pkt 3-
6

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.7.15

221 25.7.16 pkt 7 •  na końcu dopisać w tym głównie profilaktyczną - §7 ust.2 pkt 7  nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.12

222 25.7.17 •  pkt 7a wykreślić 
Uwaga dotyczy zapisów §7 ust. 2 pkt 7 lit. a
Zapis podniesionego punktu planu zakazuje prostowania koryt cieków.
Takie  postanowienia  planu  uniemożliwią  skuteczną  przebudowę
koryta  potoku  Chudowskiego  na  odcinku  od  ulicy  Polnej  do  ul
Gliwickiej  w  Przyszowicach  a  zarazem  mogą  dać  Spółce
Restrukturyzacji  Kopalń  pretekst  do  odstąpienia  od  realizacji  tego
zadania. 
W związku z powyższym w celu ułatwienia realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu pogłębienie Potoku Chudowskiego Stowarzyszenie
wnosi o zmianę zapisu §7 ust. 2 pkt 7 lit. a na:
a)  zakazuje  się  regulacji  cieków naturalnych  skutkującej  likwidacją
starorzeczy 
Ewentualnie  wykreślenie punktu oznaczonego lit. a z §7 ust. 2 pkt 7

- §7 ust.2 pkt 7
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 24.II.2

223 25.7.18 dołożyć: 
•  w  celu  umożliwienia  wykorzystania  terenów  zgodnie  z
przeznaczeniem określonym w ustaleniach  planu  zagospodarowania
przestrzennego  zarówno  do  celów  inwestycyjnych,  gospodarczych
produkcyjnych (w tym rolnictwo) rekreacyjnych nie wolno dopuścić
do znacznej różnicy rzeźby terenu jak i znacznej różnicy pochylenia
terenu 

- §7 ust.2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.14

224 25.7.19 ust. 3 pkt 2 wykreślić słowa 
•  R - ograniczenie sytuowania budynków i budowli rolniczych

- §7 ust.3 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

225 25.7.20 pkt 3a wykreślić słowa 
•  ograniczenie  sytuowania  nowej  zabudowy  -  zgodnie  z  zasadami
określonymi w §32

- §7 ust.3 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

226 25.7.21 Stowarzyszenie  wnosi  o  przesunięcie  na  rysunku  Planu  wschodniej
granicy strefy SK1 na linię drogi polnej łączącej ul Gliwicką i ulicę
Polną  w  Przyszowicach  (której  wylot  znajduje  się  naprzeciw
oczyszczalni ścieków) oraz dostosowanie zapisów §8 pkt 5 planu do
zmiany granicy strefy SK1. 
ewentualnie .•  Objęcie strefą SK1 tylko Zamku w Przyszowicach oraz
otaczającego Zamek Parku 

- Strefa ochrony
konserwator-

skiej 
SK1

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwag nr 19.7.21, 24.II.3
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ust. 7.•  wprowadzić  konieczność  nadzoru  archeologicznego  zamiast
całego zapisu  

- §8 ust.7 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.8.3

228 25.10.1 §10 Szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy
•  we wszystkich przeznaczeniach planu dopuścić zabudowę w granicy
działki lub w odległości 1,50 m od granicy działki. 

- §10 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.10.1

229 25.10.2 ust. 1 pkt 2
•  dopisać oraz zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami tych sieci 

- §10 
ust.1 pkt 2

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.10.2

230 25.10.3 ust. 2 • pkt 1a i b dopuścić do budowy budynki mieszkalne w strefach
ochronnych cmentarzy

- §10 
ust.3 pkt 1

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.2.9

231 25.10.4 • pkt 2 dopuścić rozbudowę i odbudowę istniejących budynków - §10 
ust.3 pkt 2

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.10.4

232 25.10.5 • pkt 3 dopuścić wykonanie studni do celów gospodarczych - §10 ust.3 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.10.5

233 25.11 §11 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym
ust. 2 pkt 6 •  powinno być drogi wydzielanej 

- §11 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.11

234 25.12.1 §12 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
•  Dopuścić drogi gminne i powiatowe pozostawienie w istniejących
liniach rozgraniczających

- §12 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.12.1 

235 25.12.2 ust. 3 pkt 2 
•  ustalić szerokość dróg jako ciągi pieszo-jezdne na 5.0 m jak mówi o
tym prawo budowane w terenach U,M, MNU, MN. M, URU

- §12 ust.3 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.12.2

236 25.13.1 §13 Zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów
infrastruktury technicznej
ust. 1  pkt  3  •  wykreślić  słowa „zakazuje się sytuowania urządzeń i
instalacji wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania energii”

- §13 ust.1 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.13.1

237 25.13.2 pkt 5 
•  wykreślić pkt 5 

- §13 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.13.2

238 25.13.3 ust. 2  pkt  6b  •  słowa nakazuje  zamienić  na zaleca  się i  zwiększyć
powierzchnię do 500 m

- §13 ust.2 pkt 6
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.13.3

239 25.15.1 §15 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1MN - 15MN
ust. 1 pkt 3a 
•  wykreślić cały punkt pkt 3a jako niedopuszczany 

- §15 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.15.1

240 25.15.2 •  w  pkt  3c  dołożyć  również  rozbudowę  i  przebudowę  budynków
inwentarskich 

- §15 ust.1 pkt 3
lit. c

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.2

241 25.15.3 ust. 2 pkt od 1 do 6  •  dopuścić dachy jednospadowe - §15 ust.2 pkt 7 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.3

242 25.15.4 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne
wskaźniki intensywności zabudowy do 0,8 

- §15 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.4

243 25.15.5 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,6 - §15 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.5

244 25.15.6 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalno-usługowych  do  2,5
kondygnacji i 12 m

- §15 ust.2 pkt 5
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.6

245 25.15.7 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §15 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.7

246 25.15.8 •  zlikwidować, z ograniczenia w punkcie 6c wykreślić wiaty - §15 ust.2 pkt 6
lit. c

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.8

247 25.15.9 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i ograniczenia  powierzchni
zabudowy 

- §15 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.9

248 25.15.10 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8a i b - §15 ust.2 pkt 8
lit. a, b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.10
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§16 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
mieszkaniowej  jednorodzinnej  z  usługami,  oznaczonych  symbolami
1MNU - 12MNU
Zlikwidować cały paragraf gdyż te same ustalenia są w § 15 i 17 

- §16 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.16.1

250 25.16.2 pkt 1a •  jako przeznaczenie podstawowe powinno być mieszkaniowa
jednorodzinna i usługowa na równorzędnych zasadach gdyż zapis jest
ten sam co MN 

- §16 ust.1 pkt 1 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.16.2

251 25.16.3 pkt  2  •  wykreślić  zapisy  punktu  2a  i  dołożyć  zabudowa  rekreacji
indywidualnej; istniejąca zabudowa zagrodowa

- §16 ust.1 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.16.3

252 25.16.4 pkt 3a i 3b 
•  wykreślić 

- §16 ust.1 pkt 3
lit. a, b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.16.4

253 25.16.7 •  ujednolicić  dla  tych  samych  przeznaczeń  maksymalne  dla  tych
samych przeznaczeń wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9

- §16 ust.2 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.16.7

254 25.16.8 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,6 - §16 ust.2 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.16.8

255 25.16.10 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §16 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.16.10

256 25.16.11 •  z ograniczenia w punkcie wykreślić wiaty - §16 ust.2 pkt 6
lit. c

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.8

257 25.16.12 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni  
i ograniczenia powierzchni zabudowy powierzchnie zabudowy

- §16 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.9

258 25.16.13 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8a i b - §16 ust.2 pkt 8
lit. a, b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.10

259 25.17.4 pkt 2a
•  z wyjątków wykreślić : przetwórstwa rolnego, skupu, sprzedaży lub
wynajmu  pojazdów  samochodowych,  motocykli,  maszyn  i  sprzętu
budowlanego,  diagnostyki  lub  naprawy  pojazdów  ciężarowych,
autobusów, maszyn i sprzętu budowlanego lub rolniczego
•  dopuścić  autokomisy  i  warsztaty  napraw  sprzętu  rolniczego  i
przetwórstwa rolnego. 

- §17 ust.1 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.17.4

260 25.17.8 •  ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i ujednolicić
wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 

- §17 ust.2 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.17.8

261 25.17.9 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,7 - §17 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.17.9

262 25.17.11 •  z ograniczenia w punkcie 6c wykreślić wiaty - §17 ust.2 pkt 6
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.8

263 25.17.12 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni  i ograniczenia  powierzchni
zabudowy powierzchnie zabudowy

- §17 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.9

264 25.17.13 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8a i b - §17 ust.2 pkt 8
lit. a, b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.10

265 25.18.1 §18 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolami 1UM - 22UM
•  Należało by ten paragraf zlikwidować i całe oznaczenie przenieść do
paragrafu 17. 

- §18 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.18.1

266 25.18.2 Jako  przeznaczenie  podstawowe  powinno  być  mieszkaniowa
jednorodzinna i usługowa na równoznacznych zasadach
•  dopuścić zabudowę mieszkalną jednorodzinna wolno stojącą
ust. 1 pkt 1 dodać pkt d 
•  zabudowa mieszkaniowa 

- §18 ust.1 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.18.2

267 25.18.4 ust. 1 pkt 3a •  dopuścić lokalizację małych masarni (tgz MOLE) oraz
składów opału i sypkich materiałów budowlanych 

- §18 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.18.4



1 2 3 4 5 6 7 8 9

268 25.18.5 21.05.2019 Stowarzyszenie
Producentów

Rolnych
w

Przyszowicach

pkt 3b 
•  wykreślić całkowicie

- §18 ust.1 pkt 3
lit. B

nieuwzględniona Zapis nie ustala wysokości drzew; patrz również uzasadnienie uwagi nr 19.18.5

269 25.18.8 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy 0,9

- §18 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.18.8

270 25.18.9 •  wskaźnik pow. zabudowy 0,7 - §18 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.18.9

271 25.18.11 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni  (gdyż to podatki dla gminy)

- §18 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.18.11

272 25.18.13 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §18 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.10

273 25.19.5 •  maksymalne i ujednolicić wskaźniki pow zabudowy do 0,7 - §19 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.19.5

274 25.19.6 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalno-usługowych  do  3,5
kondygnacji i 15 m

- §19 ust.2 pkt 5
lit. A

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.19.6

275 25.19.7 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §19 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.19.7

276 25.19.8 •  z ograniczenia w punkcie wykreślić wiaty - §19 ust.2 pkt 6
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.8

277 25.20 §20 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  usług
społecznych z zielenią urządzoną oznaczonych symbolami 1Up,ZU -
5Up,ZU
ust. 1 pkt 3 
•  wykreślić pkt 3b
•  wykreślić ograniczenia z punktu 3c
ust. 2 • pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń  maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  dla zabudowy określonej w punkcie 2b a wskaźnik i pow. zabudowy
do 0,7  
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej 
•  z ograniczenia w punkcie 6c wykreślić wiaty 

- §20 nieuwzględniona Brak merytorycznego uzasadnienia uwag. Podtrzymuje się ustalenia projektu planu.
Wnoszący uwagę nie mają interesu prawnego w stosunku do terenów  1Up,ZU - 
5Up,ZU, obejmujących tereny oświaty, ochrony zdrowia, kościołów i  innej 
infrastruktury społecznej  

278 25.21 §21 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu usług sportu i
rekreacji oznaczonego symbolem 1US
ust. 1 pkt 3a  •  zwiększyć ograniczenie z10% do 50% 
ust. 2 • pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe 
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić 
•  wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  a wskaźniki pow. zabudowy do 0,7
•  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalno-usługowych  do  2,5
kondygnacji i 12 m
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej
•  z ograniczenia w punkcie 6c wykreślić wiaty
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni 

- §21 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.21

279 25.22.1 §22 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
zagrodowej i usługowej oznaczonych symbolami 1RM,U - 14RM,U
ust. 1 pkt 2a, 2b 
•  wykreślić zakaz handlu opałem i sypkimi materiałami budowlanymi
Dopuścić lokalizację małych masarni (tgz MOLE) oraz składów opału
i sypkich materiałów budowlanych

- tereny RM,U
(obecnie
U,RM)

§22 ust.1 pkt 2
lit. a, b

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.22.1

280 25.22.3 ust. 1 pkt 3d
•  wykreślić całkowicie

- §22 ust.1 pkt 3
lit. d

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.22.3

281 25.22.5 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 1,1

- §22 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.22.5

282 25.22.6 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,7 - §22 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.22.6
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•  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalno-usługowych  do  3,5
kondygnacji  i  15 m  zwiększyć  ograniczenia  wysokości  zabudowy
pozostałych budynków 

- §22 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.22.7

284 25.22.8 •  w punkcie zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji
frontowej 

- §22 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.22.8

285 25.23.1 §23 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  usług  i
produkcji rolniczej oznaczonych symbolami 1U,RP - 3U,RP
Dopuszczenie  w  obszarach  1U,RP,  2U,RP  i  3U,RP  zabudowy
mieszkaniowo - usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
lub nowej zabudowy zagrodowej.

- §23 ust.1 pkt 2 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  23.1.1

286 25.23.2 Zmniejszenie  w  obszarach  1U,RP,  2U,RP  i  3U,RP  minimalnej
powierzchni nowo wydzielonej działki do 800 metrów kwadratowych. 

- §23 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  23.1.2

287 25.23.3 ust. 1 pkt 2a •  wykreślić produkcji nieuciążliwej wyniknie to z decyzji
środowiskowej 

- §23 ust.1 pkt 2
lit.a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.23.3

288 25.23.5 ust. 1 pkt 3c 
•  wykreślić całkowicie

- §23 ust.1 pkt 3
lit. d

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.23.5

289 25.23.7 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić
•  wskaźniki intensywności zabudowy do 1,2 
•  wskaźniki pow. zabudowy do 0,7

- §23 ust.2 pkt
2, 3

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.23.7

290 25.23.8 •  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 m 
•  zwiększyć  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie
produkcyjno-magazynowej do 15 m 

- §23 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.23.8

291 25.23.9 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §23 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.22.8

292 25.23.10 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §23 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.23.10

293 25.24.1 §24 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  usług
oznaczonych symbolami 1U - 10U

ust. 1 pkt 1a •  dopuścić nie tyko w budynkach biurowych np. wolno
stojących (wykreślić usługi prowadzone w budynki biurowe) 

- §24 ust.1 pkt 1
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.24.1

294 25.24.2 ust. 1  pkt  1b  •  wykreślić  domów  opieki  społecznej  oraz  terenów
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (to
znaczy dopuścić tę zabudowę)

- §24 ust.1 pkt 1
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.24.2

295 25.24.4 ust. 1 pkt 3a
•  wykreślić zakaz handlu opałem i sypkimi materiałami budowlanymi 

- §24 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.24.4

296 25.24.5 ust. 1 pkt 3b 
•  wykreślić całkowicie

- §24 ust.1 pkt 3
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.24.5

297 25.24.6 ust. 1 pkt 3c 
•  wykreślić ograniczenie powierzchni użytkowej mieszkań 

- §24 ust.1 pkt 3
lit. c

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.24.6

298 25.24.7 ust. 2 
•  pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe

- §24 ust.2 pkt 7 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.24.7

299 25.24.8 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  wskaźniki zabudowy do 0,7 

- §24 ust.2 pkt
2, 3

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.24.8

300 25.24.9 •  zwiększyć wysokość zabudowy usługowej do 15 m 
•  zwiększyć  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie
produkcyjno-magazynowej do 15 m 

- §24 ust.2 pkt 5
lit. a, b

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.24.9

301 25.24.10 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §24 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.24.10

302 25.25.2 ust. 1 pkt 3a 
•  wykreślić  zakaz  instalacji  demontażu  pojazdów  wycofanych  z
eksploatacji,  oraz  zakaz  handlu  opałem  i  sypkimi  materiałami
budowlanymi 

- §25 ust. 1 pkt
3a 

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.25.2
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•  wskaźniki  intensywności  zabudowy  do  3,0 we  wszystkich
oznaczeniach planu tego paragrafu 

- §25 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.25.4

304 25.25.5 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki pow. zabudowy do 0,9

- §25 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.25.5

305 25.25.6 •  zwiększyć wysokość budynków 30 m we wszystkich oznaczeniach
planu tego paragrafu  •  a budynki gospodarcze do 10,0 m 

- §25 ust.2 pkt 5
lit. a-d

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.25.6

306 25.25.7 •  w  punkcie 6a zlikwidować  ograniczenie  powierzchni  i długość
elewacji frontowej 

- §25 ust.2 pkt 6
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

307 25.25.8 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §25 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.23.10

308 25.26.1 §26 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów produkcyjno-
usługowych oznaczonych symbolami 1PU1 - 4PU1
ust. 1 pkt  1b  •  wykreślić  z zakazów instalacji  demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (dopuścić lokalizację) 

- §26 ust.1 pkt 1
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.26.1

309 25.26.3 ust. 3a
•  wykreślić całkowicie

- §26 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.3

310 25.26.5 •  wskaźniki  intensywności  zabudowy  do  3,0 we  wszystkich
oznaczeniach planu tego paragrafu 

- §26 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.5

311 25.26.6 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki pow. zabudowy do 0,9

- §26 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.6

312 25.26.7 •  zwiększyć wysokość budynków 30 m we wszystkich oznaczeniach
planu tego paragrafu  •  a budynki gospodarcze do 10,0 m 

- §26 ust.2 pkt 5
lit. a-b

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.7

313 25.26.8 •  w  punkcie 6a zlikwidować  ograniczenie  powierzchni  i  długość
elewacji frontowej 

- §26 ust.2 pkt 6
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.8

314 25.26.9 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §26 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi 19.22.8       

315 25.27.1 §27 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów produkcyjno-
usługowych oznaczonych symbolami 1PU2 - 8PU2
ust. 1  pkt  1b  •  wykreślić  zakaz  instalacji  demontażu  pojazdów
wycofanych z eksploatacji

- §27 ust.1 pkt 1
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.26.1   

316 25.27.3 ust. 3a •  wykreślić całkowicie - §27 ust.2 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.3

317 25.27.5 •  wskaźniki  intensywności  zabudowy  do  2,0 we  wszystkich
oznaczeniach planu tego paragrafu 

- §27 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.5

318 25.27.6 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki zabudowy do 0,85 

- §27 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.6

319 25.27.7 •  zwiększyć wysokość budynków 30 m we wszystkich oznaczeniach
planu tego paragrafu  •  a budynki gospodarcze do 10,0 m 

- §27 ust.2 pkt 5
lit. a, b, c

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.7

320 25.27.8 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §27 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8      

321 25.27.9 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §27 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.27.9

322 25.28.3 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  a wskaźniki pow. zabudowy do 0,7 

- §28 ust.2 pkt
2, 3

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.28.3

323 25.28.5 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej - §28 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

324 25.29.1 §29 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu usług, produkcji
i przetwórstwa rolniczego oznaczonego symbolem 1R
ust. 1 pkt 2a 
•  wykreślić zakaz handlu opałem i sypkimi materiałami budowlanymi 

- §29 ust.1 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.29.1

325 25.29.2 ust. 1 pkt 3a 
•  wykreślić całkowicie

- §29 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Zapis nie ustala wysokości drzew; patrz również uzasadnienie uwagi nr 19.18.5
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•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki pow. zabudowy do 0,8

- §29 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.29.4

327 25.29.5 •  zwiększyć wysokość budynków do 15,0 m - §29 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.29.5

328 25.29.6 •  w punkcie zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji
frontowej 

- §29 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

329 25.30.1 §30 Przeznaczenie  terenów  rolnych  z  dopuszczeniem  zabudowy
produkcji rolniczej oznaczonych symbolami 1RP - 7RP
ust. 2  • pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe  

- §30 ust.2 pkt 7 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.30.1

330 25.30.2 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  wskaźniki pow. zabudowy do 0,7

- §30 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.30.2

331 25.30.3 •  zwiększyć wysokość zabudowy do 18 m 
•  zwiększyć  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie  bud.
Inwentarskie do 15 m a gosp. i garażowe 10,0 m 

- §30 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.30.3

332 25.30.4 •  zlikwidować ograniczenie długość elewacji frontowej - §30 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

333 25.30.5 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 - §30 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.30.5

334 25.31.1 §31 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  rolnych  -
upraw polowych, oznaczonych symbolami 1R - 17R
ust. 1 pkt 1 •  dopuścić zabudowę zagrodowa - rolniczą 
ust. 2 pkt 3 •  wykreślić zakaz sytuowania nowej zabudowy 

- §31 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4.

335 25.31.3 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalnych  do  12 m  a
gospodarczych do 11 m
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni nowej zabudowy

- §31 ust.2
 pkt 5 lit. b, c

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.31.3

336 25.32.6 ust. 2 pkt d •  dopuścić zabudowę rolniczą - §32 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

337 25.32.7 ust. 3 •  wykreślić zakaz zabudowy - §32 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

338 25.32.9 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalnych  do  12 m  a
gospodarczych do 11 m
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni nowej zabudowy

- §32 pkt 5 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.31.3

339 25.33 §33 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  lasów
oznaczonych symbolami 1ZL - 20ZL
ust. 2  •  dopuścić zabudowę tgz leśną 

- §33 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.33

340 25.34 §34 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  rolnych
przeznaczonych do zalesienia, oznaczonych symbolami 1ZLd - 4ZLd
ust. 2 •  dopuścić zabudowę tgz leśną 

- §34 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.34

341 25.35 §35 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zieleni
urządzonej oznaczonych symbolami 1ZP - 7ZP
ust. 3 •  dopuścić zabudowę zagrodową 
ust. 4  i  5  •  pow.  biologiczne  czynna  minimum 50% i  maksymalna
wysokość budynków i obiektów 11 m 

- §35 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.35

342 25.36 §36 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  rekreacji
oznaczonych symbolami 1ZR - 3ZR
ust. 1 pkt 3a i b •  zabudowa powinna być ustalona na 60%
ust. 2 •  pkt 7 dopuścić dachy jednospadowe 
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 
•  wskaźniki pow. zabudowy do 0,7
•  ustalić powierzchnię biologicznie czynną minimum 30%
•  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 m 
•  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie  produkcyjno-
magazynowej do 15
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej 

- §36 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.36
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§37Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  ogrodów
działkowych oznaczonych symbolami 1ZD, 2ZD
ust. 1 pkt 2 
•  wykreślić z wyjątkiem budynków 
ust. 2 •  dopuścić dachy jednospadowe 
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,7 
•  a wskaźniki pow. zabudowy do 0,5 
•  ustalić powierzchnię biologicznie czynną minimum 50%
•  zwiększyć wysokość zabudowy do 6,0 m 
•  zwiększyć wysokość zabudowy towarzyszącej szczególnie do 12 m
•  w punkcie zlikwidować ograniczenie powierzchni i 

- §37 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.37

344 25.39 §39 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zieleni
oznaczonych symbolami 1ZI - 5ZI
ust. 3 pkt a •  dopuścić zabudowę rolniczą 

- §39 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.39

345 25.41 §41 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  wód
powierzchniowych oznaczonych symbolami 1WS - 32WS
ust. 3  pkt  a  •  dopuścić  obiektów towarzyszących hodowli  rybackiej
jak rybałówki .budynki na łódki, sieci itp…

- §41 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.41

346 25.42 §42 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  dróg  publicznych
oznaczonych symbolami 1KDA, laKDGP - lhKDGP, 1KDG - 3KDG,
1KDZ,  laKDL  -  IcKDL,  2aKDL,  2bKDL,  3aKDL,  3bKDL,  4KDL,
5aKDL - 5dKDL, 6KDL - 12KDL, 1KDD, 2aKDD, 2bKDD, 3KDD -
5KDD,  6aKDD,  6bKDD,  7KDD  -  17KDD,  18aKDD,  18bKDD,
19aKDD, 19bKDD, 20KDD - 32KDD, 33aKDD, 33bKDD, 34aKDD,
34bKDD, 35KDD - 38KDD, 39aKDD, 39bKDD, 40KDD - 45KDD
Dopuścić  drogi  gminne  i  powiatowe  pozostawienie  w  istniejących
liniach rozgraniczających

- §42 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.42

347 25.43 §43 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  dróg
wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW - 3KDW
Dopuścić  drogi  gminne  wewnętrzne  pozostawienie  w  istniejących
liniach  rozgraniczających  natomiast  nowe  na  gruntach  prywatnych
wyznaczyć o szerokości 5,0 m tak jak mówi o tym prawo budowlane

- §43 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.43, zob. również uzasadnienie uwagi nr 40.15.

348 25.44 §44 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenu  drogi
rowerowej oznaczonej symbolem 1KDR
ust. 2 •  ustalić szerokość dróg rowerowych na 3,0 m 

- §44 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.44

349 25.46 §46 Przeznaczenie  terenów  placów  i  parkingów  publicznych
oznaczonych symbolami 1KP, 2KP
ust. 2 pkt 1 •  dopuścić lokalizację budynków oraz stróżówek 
ust. 2 pkt 3b  •  ustalić w 2KP pow. biologicznie czynną na 5%

- §46 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.46

350 25.47 §47 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  kolejowych
oznaczonych symbolami 1KK - 8KK
ust. 3a •  dopuścić sytuowanie kiosków i budek na peronach 

- §47 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.47

351 25.48 §48 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenu  kolejowego  z
usługami oznaczonego symbolem 1KK,U
ust. 2 pkt 2.3..5.6.8
•  pkt 7 dopuścić dachy płaskie, jednospadowe 
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9
•  wskaźniki pow. zabudowy do 0,7
•  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 m 
•  zwiększyć  wysokość  zabudowy  towarzyszącej  szczególnie
produkcyjno-magazynowej do 15 m 
•  w punkcie zlikwidować ograniczenie długość elewacji frontowej
•  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 

- §48 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.48
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•  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 
•  zlikwidować ograniczenie długość elewacji frontowej
   (gdyż to podatki dla gminy)

- §49 ust.2 pkt 5
i 6

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.49.2

353 25.50.1 §50 Przeznaczenie  terenów  infrastruktury  hydrotechnicznej
oznaczonych symbolami 1ITW - 8ITW
ust. 2 pkt 2,3 i 5 
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9
•  a wskaźniki pow. zabudowy do 0,8 
•  zwiększyć wysokość zabudowy do 15 m 

- §50 ust.2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.50.1

354 26.2 22.05.2019 E.K.D. sp. z o.o. w par. 27 wycofanie podpunktu z wyjątkiem:
- stacji paliw,
- instalacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- składowanie poza budynkami opału i materiałów pylących.
Prośbę  swą  uzasadniam  faktem,  że  teren  jest  własnością  firmy
transportowej  i  jest  planowana  tam  baza  transportowa,  skład
materiałów  budowlanych  (piaski),  jak  i  postawienie  zbiornika  do
magazynowania oleju napędowego na cele własne.

ul. Wieczorka
dz. nr:

321/56, 324/55

§27 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  podtrzymania  zakazu  lokalizacji  instalacji
demontażu  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji,  ze  względu  na  znaczące
oddziaływanie  na  środowisko  i uciążliwość  tej  funkcji  w  stosunku  doi  zabudowy
mieszkaniowej  -  instalacje  tego  rodzaju  powinny  być  lokalizowane  w  ściśle
określonych miejscach.

355 27 22.05.2019 A. F. Wnoszę o (jest to zapisane w par. 27):
wycofanie podpunktu z wyjątkiem:
- stacji paliw,
- instalacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- składowanie poza budynkami opału i materiałów pylących.

ul. Wieczorka
7

dz. nr
282/24, 281/24

4PU2
§27

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  podtrzymania  zakazu  lokalizacji  instalacji
demontażu  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji,  ze  względu  na  znaczące
oddziaływanie  na  środowisko  i uciążliwość  tej  funkcji  w  stosunku  doi  zabudowy
mieszkaniowej  -  instalacje  tego  rodzaju  powinny  być  lokalizowane  w  ściśle
określonych miejscach.

356 29 22.05.2019 T. i R. S. Wnosimy o zmianę przeznaczenia działki 1057/225 z ZL - Tereny 
Lasów na ZI - Tereny Zieleni, ewentualnie na RZ - Tereny Rolne Łąki 
Pastwiska Zadrzewienia. 

dz. nr
1057/225

16ZL nieuwzględniona Teren  16  ZL obejmuje  najbardziej  wartościowy  pod  względem  krajobrazowym  i
przyrodniczym odcinek  systemu JCWP Potoku  Chudowskiego  (Jasienicy),  w  tym
nierozgraniczony  odcinek  Potoku  Ornontowickiego,  na  którym  ciek  płynie
meandrującym korytem o stromych skarpach, w całości na terenie zalesionym. 
W sąsiedztwie znajduje się działka Skarbu Państwa wydzielona  w projekcie planu
jako teren 28 WS, na którym można ukształtować nowe koryto potoku, tak aby nie
zdegradować istniejącego terenu cennego przyrodniczo. 
Zmiana użytku na terenie 16ZL z leśnego na rolny w trybie opisanym w uwadze de
facto umożliwiłaby SRK wykonanie regulacji  poza kontrolą  miejscowego planu -
czyli  bez wystąpienia o zgodę Marszałka Województwa.
Degradacja  walorów  przyrodniczo-krajobrazowych  korytarza  ekologicznego
przekreśli  zasadność całej  polityki  przestrzennej  gminy w odniesieniu do kontroli
wpływów eksploatacji górniczej, ponieważ:
- w praktyce należy się spodziewać pogorszenia stanu ekologicznego cieku,
-  po  utracie  walorów  przyrodniczych  brak  będzie  podstaw  domagania  się  od
zakładów górniczych stosowania metod profilaktyki chroniących grawitacyjny spływ
wód w cieku oraz zakazujących stosowania systemów tłocznych, a także rekultywacji
z wykorzystaniem kamienia dołowego, wykonywania obwałowań cieku itp.

357 31.3 22.05.2019 J. i . K. c) Wyznaczyć działkę nr 193/72 do rekultywacji przez Kopalnię. ul. Brzozowa
dz. nr 193/72

3ITK
 §49 

nieuwzględniona Postulowany  zapis  wykracza  poza  zakres  ustaleń  możliwych  do  podjęcia  w
miejscowym  planie.  Rekultywacja  oznacza  przywrócenie  wartości  użytkowej
gruntom  rolnym;  skoro  działka  jest  przeznaczona  pod  zabudowę  o  funkcji
nierolniczej, można mówić jedynie o usuwaniu szkód, o co właściciel może ubiegać
się  zgodnie  z  przepisami  Prawa  górniczego  i  geologicznego  (nie  ma  potrzeby
i podstaw do zamieszczania nakazu w planie).

358 32.1 22.05.2019 J. i . K. a) w  §28 ust. 2 pkt 2  proszę  o  ustalenie  maksymalnego wskaźnika
intensywności zabudowy na 0,9, 

ul. Pogrzeby
dz. nr 353/71

3RM
 §28

nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium;  w projekcie  planu  zastosowano maksymalną  wartość
wskaźnika  intensywności  zabudowy  (0,7).  Aktualny  wskaźnik  intensywności
zabudowy terenu  3RM wynosi  0,21,  zatem wskaźnik  ustalony  w  planie  pozwala
zlokalizować ponad dwukrotnie więcej  powierzchni całkowitej zabudowy.

359 32.2 b) w  §28 ust. 2 pkt 3  proszę  o  ustalenie  maksymalnego wskaźnika
powierzchni zabudowy na 60%

nieuwzględniona Brak zgodności ze studium; obecny wskaźnik powierzchni zabudowy działki wynosi
11%,   a  więc  wskaźnik  35% ustalony w planie  pozwala  zlokalizować  na  działce
ponad 3 x więcej powierzchni  zabudowy. 
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360 32.4 d) w §28 ust. 2 pkt 7 proszę o dopuszczenie dachów jednospadowych nieuwzględniona Projekt  planu  nie  dopuszcza  sytuowania  zabudowy  bezpośrednio  przy  granicy  z
sąsiednią  działką  budowlaną,  w  związku  z  czym  nie  dopuszcza  się  dachów
jednospadowych o nachyleniu większym niż 12 stopni  

361 33.2 22.05.2019 P. B. b) W  §18  ust  2  pkt  2a,  dotyczącym  maksymalnego  wskaźnika
intensywności zabudowy proszę o ustalenie tego parametru na „1", a
w pkt.  3  -  maksymalny wskaźnik  powierzchni  zabudowy proszę  o
ustalenie na  30%, gdyż obecne zapisy uniemożliwią mi w przyszłości
zabudowę uzupełniającą oraz utwardzenie terenu mojej działki. 

ul. Pogrzeby
dz. nr 520/114

18UM 

§18

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zwiększenia wskaźnika intensywności zabudowy
z 0,8 do do 1,0, ponieważ stanowiłoby to naruszenie ustaleń studium. 
Wskaźnik powierzchni zabudowy nie dotyczy całej powierzchni utwardzonej działki,
tylko zabudowanej budynkami i wiatami  (§3 pkt  9).

362 34 23.05.2019 P. D. Proszę o zmianę kategorii gruntów z mieszkaniowo-usługowej (MU)
na usługowo-mieszkaniową (UM) w/w działek  lub  całego  kwartału
sąsiadującego z koleją od ul. Ogrodowej poprzez ul. Polną po ostatnią
działkę oznaczoną MU, w której skład wchodzą w/w działki.
Wniosek  uzasadniam  tym,  że  w  sąsiedztwie  torowiska  kolejowego
prędzej ktoś wybuduje obiekt usługowy niż budynek mieszkalny.

ul. Polna,
ul. Ogrodowa
dz. nr: 116/15,
118/14, 139/9,

137/9, 
(obszar 34a)

34M,U
nieuwzględniona

w części
Uwaga nieuwzględniona  w zakresie zmiany przeznaczenia terenu 40M,U i 41M,U
(działki nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i sąsiadują z zabudową
mieszkaniową,  co  przemawia  przeciw  wprowadzaniu  wszystkich  sposobów
zagospodarowania dopuszczonych w UM;  działalność gospodarcza jako samodzielna
funkcja działki możliwa jest również w ramach przeznaczenia M,U).

dz nr 126/10, 
127/10,

1916/158,
118/64,

1593/155
(obszar 34b)

40 M,U;
41M,U

364 35.1 23.05.2019 M. S. • W §17 ust. 1 pkt 1 dodać podpunkt „e" o brzmieniu „zabudowa 
usługowa w budynkach wolnostojących" 

dz. nr 14, 48 39M,U
§17 tekstu

planu

nieuwzględniona Nie uwzględnia się, ponieważ wymuszałoby to realizację wyłącznie wolnostojących
budynków usługowych.

365 35.3 W ust. 2 pkt 3a zwiększyć maksymalny wskaźnik powierzchni 
zabudowy do 65% 

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  zwiększenia  wskaźnika  do  65%  -  6-krotne
zwiększenie  powierzchni  zabudowy  stanowiłoby  zagrożenie  ładu  przestrzennego.
Aktualny  wskaźnik  powierzchni  zabudowy  działki   (w granicach  terenu  39M,U)
wynosi 11%, zaś na innych działkach w obrębie terenu 39M,U nie przekracza 25%.

366 36.1 23.05.2019 M. S. W §22 ust. 1 pkt 1 dodać podpunkt 1a o brzmieniu „zabudowa 
usługowa w budynkach wolnostojących" 

ul. Polna,
ul. Ogrodowa
dz. nr 43, 44,

45

8RM.U
§22

nieuwzględniona Nie uwzględnia się, ponieważ wymuszałoby to realizację wyłącznie wolnostojących 
budynków usługowych, 

367 36.3 W ust. 1 pkt 3d wykreślić jako niedopuszczalny.   nieuwzględniona
w części

Uwaga nie uwzględniona w zakresie wykreślenia całego zapisu.

368 36.4 W ust 2 pkt 3a zwiększyć maksymalny wskaźnik powierzchni 
zabudowy do 65%

nieuwzględniona Brak zgodności ze studium. Obecny wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi 5%,
dopuszczone w projekcie planu 40% jest wystarczające. 

369 37.1 23.05.2019 M. S. • W §26 ust. 1 pkt 1b wykreślić zakaz lokalizacji handlu detalicznego, 
dodać podpunkt „e” o brzmieniu „zabudowa usługowa w budynkach 
wolnostojących" 

dz. nr
2301/277

3PU1
 §26 

nieuwzględniona Dopuszczenie handlu detalicznego w budynkach wolnostojących może spowodować
wyczerpanie przepustowości ul. Granicznej. Ograniczenie możliwości kształtowania
zabudowy usługowej  poprzez  nakaz  realizacji  jej  wyłącznie  w  formie  budynków
wolnostojących nie znajduje uzasadnienia.

370 37.5 W ust. 2 pkt  6b zwiększyć maksymalną powierzchnię zabudowy do
500 m2, a długość elewacji frontowej do 50,0m

nieuwzględniona Treść uwagi zawiera postulaty prowadzące do ograniczenia możliwości kształtowania
zabudowy w terenach PU1:
-  dla  terenów PU1  projekt  planu  nie  ustala  maksymalnej  powierzchni  zabudowy
obiektu, 
- długość elewacji ustalona w projekcie do 200m - zmniejszenie  jest nieuzasadnione
w świetle innych uwag dotyczących terenu.

371 38 23.05.2019 M. S. Zmniejszyć  teren  RZ do  szerokości  maksimum po 4,0 m (możliwość
pracy koparki) od korony skarpy w każdą stronę

dz. nr
1646/254

23RZ nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium.  Teren  23RZ  jest  istotny  dla  czasowej  retencji  wód
opadowych.
Nie  ma  działki  o  nr  1646/254,  uwagę  zlokalizowano  jak  analogiczną  uwagę  do
studium (dz. 2211/2454).

372 39 23.05.2019 L.C. W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gierałtowice,  proszę  o  przywrócenie  klasyfikacji  w/w  działki  jako
budowlana, gdyż do lat 80-tych działka była zabudowana budynkami
gospodarczymi i mieszkalnym. 

 ul. Leśna
dz. nr 446/47

22RZ nieuwzględniona Brak zgodności ze studium. Działka jest położona w obszarze "RZ - obszary użytków
rolnych  w  ciągach  ekologicznych",  w  których  nie  przewiduje  się   możliwości
lokalizacji  nowej zabudowy o funkcji  nierolniczej  oraz w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią.

373 40.1 23.05.2019 Rada Sołecka
Przyszowice

Rada Sołecka Przyszowic wnioskuje o wprowadzenie następujących
zmian  w  projekcie  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego dla sołectwa Przyszowice: 

- §3 ust. 1 nieuwzględniona Zapisy  nie mogą  być wprowadzone do planu, ponieważ są niezgodne  z zasadami
techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w
sprawie „Zasad techniki prawodawczej”  t.j. Dz.U. 2016 poz. 283) odnoszącymi się
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1. Dołożyć do słowniczka pojęcie „znacznej  różnicy rzeźby terenu";
należy przez to rozumieć różnicę większą niż 3 promile w wartościach
bezwzględnych  w  stosunku  do  rzędnych  wyjściowych  w  chwili
uchwalania planu.

do aktów prawa miejscowego1) 

(m.in. § 25. 1., § 115, § 135 rozporządzenia), co przez organ nadzoru traktowane jest
jako rażące naruszenie prawa.
Proponowane zapisy są również problematyczne pod względem merytorycznym:
1/ Pojęcie "rzeźba terenu" to formy geomorfologiczne (np. wzgórze, niecka, skarpa,
dolina itp.).  W danym kontekście należałoby użyć raczej  sformułowania "znacznej
różnicy rzędnych terenu". 
2/  -  W geomorfologii  teren  o nachyleniu  mniejszym niż  3% zalicza  się  do form
płaskich  (równin),  nie  można  więc  mówić  o rzeźbie  terenu  -  którą  tworzą  formy
wypukłe lub wklęsłe i ich części (stoki, zbocza).
W istocie więc, propozycje zmierzają do określenia dopuszczalnych wielkości zmian
nachyleń terenu (co jest jednym z kryteriów określania kategorii odkształceń terenów
górniczych)  oraz dopuszczalnych osiadań terenu.  Takie  ustalenia,  bez względu na
formę  zapisu,  zostały  w ostatnich  latach  uznane  za  niedopuszczalne  w szeregu
wyroków sądów administracyjnych.
3/ Problemem byłoby uchwycenie "stanu rzeźby terenu w chwili uchwalania planu" -
w  procedurze sporządzania planu nie przewidziano wykonania przez gminę takiego
opracowania (państwowa służba geodezyjna nie prowadzi już bieżących pomiarów
wysokościowych). 
4/ Nie wiadomo też, kto i w jakiej sytuacji miałby stwierdzać, że doszło do powstania
różnic rzędnych przekraczających wielkości ustalone w planie, a także, jakie miałyby
być skutki prawne takiej sytuacji. 

374 40.2 23.05.2019 Rada Sołecka
Przyszowice

2. Dołożyć do słowniczka pojęcie „znacznej różnicy pochyłu terenu";
należy przez to rozumieć różnicę pochyłu większą niż 20 promili w
stosunku do wielkości rzeźby terenu w chwili uchwalania planu".

- §3 ust. 1 nieuwzględniona

375 40.4 4. §7 ust.1 pkt 4 - przyjąć następujące brzmienie „realizacji inwestycji
jeżeli ich uciążliwość nie zamknie się w granicach działki".

-  §7 ust.1 pkt 4 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie nadania dosłownego brzmienia  proponowanego
w  uwadze  -  zapis  w  takim  brzmieniu  byłby  niezgodny  z  zasadami  techniki
prawodawczej:  -  niedopuszczalne  jest  ustalenie  warunkowe,  zawierające  warunek
modyfikujący wymagania wynikające z Prawa ochrony środowiska (zapis pośrednio
dopuszcza "uciążliwości" jeżeli zamkną się w granicach "działki", podczas gdy Prawo
ochrony środowiska lub decyzje wydawane przez właściwy organ na jego podstawie
mogą tego zabraniać);
- słowo "uciążliwość" pozbawione dodatkowych określeń uściślających jest pojęciem
nieścisłym, podobnie jak "działka". 
W  wymiarze  praktycznym,  ponieważ  proponowany  zapis  odnosi  się  tylko  do
inwestycji  (procesu  budowlanego)  mógłby  być  wykorzystywany  do  blokowania
wszelkich  budów,  które  zazwyczaj  wiążą  się  z  uciążliwością  dla  użytkowników
istniejącej  zabudowy  lub  innych  terenów   (zwiększony  ruch  pojazdów,  w  tym
ciężkich, hałas, drgania, zapylenie itp.).

376 40.7 7. §7 ust. 1 pkt 6d - przyjąć następujące brzmienie punktu: „powstania
lub  zwiększenia  zagrożenia  powodzią  lub  zalewaniem  wodami
opadowymi i gruntowymi, poprzez:
- naruszenie  ustalonych  w  planie  wartości  wskaźnika  powierzchni
biologicznie czynnej,
- likwidację  bądź  zabudowę  cieków  naturalnych  i  rowów
stanowiących elementy sieci hydrograficznej istotnej dla odwadniania
terenu, 
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  zanikiem
grawitacyjnego odpływu wód, 
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  podniesieniem
poziomu wody na działkach sąsiadujących z korytami cieku."

-  §7 ust. 1 pkt
6d

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  wykreślenia  odniesienia  zapisu  do  cieków
oznaczonych na rysunku planu - spójność części tekstowej i  graficznej ustaleń jest
warunkiem  poprawności  zapisu  w świetle  zasad  techniki  prawodawczej  oraz  w
zakresie zastosowania dosłownego brzmienia zapisu w tiret czwarte - który zawiera
sformułowania niejednoznaczne.

377 40.8 8. §7 ust. 1 pkt 6e - rozszerzyć na wszystkie cieki. - §7 ust. 1 pkt
6e

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie rozszerzenia  zapisu na wszystkie cieki   (czyli
także  sztuczne)  -  taki  zapis  byłby  niezgodny  z  techniką  prawodawczą  oraz  z
przepisami odrębnymi:
- każde ustalenie tekstowe mpzp musi być powiązane z rysunkiem; 
-  formułowanie  zasad  ochrony  w  stosunku  do  wszystkich  cieków  leży  poza
kompetencjami Rady Gminy (narusza kompetencje organów rządowych właściwych
ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska).

378 40.9.3 c) eksploatacja  nie  może  obniżać  terenu  poniżej  lustra  wody  rzeki - nieuwzględniona Proponowany  zapis  jest  niezgodny  z  orzecznictwem  sądów  administracyjnych  i
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Kłodnicy  w  normalnych  stanach  pogodowych  na  wysokości  ujścia
potoku Chudowskiego do Kłodnicy."

zasadami  techniki  prawodawczej  -  Rada  Gminy  w planie  miejscowym  nie  może
narzucać  zasad  eksploatacji  (o czym  stanowią  liczne  wyroki  -  jedynie  organ
koncesyjny jest do tego uprawniony), a tym bardziej uzależniać ich od stanu pogody. 
Pojęcie  "normalne stany pogodowe" nie  jest  zdefiniowane w przepisach prawa,  w
związku z tym nie wiadomo, jaki konkretnie poziom lustra wody w rzece miałby być
utrzymywany, ani kto byłby zobowiązany do jego kontrolowania. 

379 40.12 23.05.2019 Rada Sołecka
Przyszowice

12. §7  ust. 2  pkt  7 -  przyjąć  następujące  brzmienie:  „w  celu
zachowania  grawitacyjnego  spływu  wód  dopuszcza  się  regulację
cieków, głównie profilaktyczną, w tym zmiany ich profilu podłużnego,
w  sposób  nie  pogarszający  ich  stanu  ekologicznego,  w
szczególności:".

- §7 ust. 2 pkt 7 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  modyfikacji  zapisu  w  brzmieniu  dosłownym
proponowanym w uwadze - słowo "głównie" zastępuje się  słowami "w tym".
Zapis zawierający słowo "głównie" byłby niezgodny z techniką prawodawczą (słowo
"głównie"  implikuje  uznaniowość  -  niedopuszczalne  w  mpzp),  poza  tym  byłby
merytorycznie  przeciwskuteczny   - regulacja profilaktyczna, czyli wyprzedzająca w
stosunku do eksploatacji,  pozwala kopalni  na większe deformacje terenu,  zamiast
wymuszać  takie  metody eksploatacji,  aby teren  osiadał  równomiernie  zachowując
możliwość grawitacyjnego spływu cieków.

380 40.13 13. §7 ust. 2 pkt 7a - wykreślić całość. - §7 ust. 2 pkt
7a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 24.II.2

381 40.14 14. §7  ust. 3  -  dołożyć  punkt  w  brzmieniu:  „w  celu  umożliwienia
wykorzystania  terenów  zgodnie  z  przeznaczeniem  określonym  w
ustaleniach  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zarówno  do
celów inwestycyjnych, gospodarczych, produkcyjnych (w tym 
rolnictwo),  rekreacyjnych  nie  wolno  dopuścić  do  znacznej  różnicy
rzeźby terenu, jak i znacznej różnicy pochylenia terenu".

- §7 nieuwzględniona Zapis byłby niezgodny z zasadami techniki prawodawczej  3) 

(m.in. § 11,  § 25. 1., § 115, § 135) ,  ponieważ:
- nie wskazuje adresata formułowanej normy, ew. formułuje nakazy adresowane do
organu koncesyjnego, czym wykracza poza kompetencje Rady Gminy, 
-  zawiera  odniesienie  do definicji  formułowanych  odmiennie od  ich  powszechnie
przyjętego znaczenia,
- pośrednio narzuca warunki eksploatacji.

382 40.15 16. §12 ust. 3 pkt 2 - zamienić „7m" na „5m". - §12 ust. 3 pkt
2

nieuwzględniona Zarządca dróg gminnych przyjął zasadę, że drogi wewnętrzne muszą mieć szerokość
nie mniejszą niż określona w §12 ust. 3 pkt 2, ze względu na potrzeby prawidłowego
ukształtowania elementów zagospodarowania drogi i wyposażenie w infrastrukturę -
zakłada się bowiem, że z czasem może zaistnieć potrzeba przejęcia tych dróg przez
gminę. Wskazane ustalenie planu jest dopuszczeniem, a nie nakazem; nadal możliwe
jest  wydzielanie  dojazdów  do  działek  o  szer.  5  m  w  oparciu  o  przepisy  prawa
budowlanego, jednakże nie spełniają one i nie będą spełniać funkcji dróg, a gmina nie
będzie brać odpowiedzialności za ich budowę i utrzymanie.

383 40.23 23. Wprowadzić do projektu Planu drogę łączącą ulicę Gierałtowicką
(na  wysokości  planowanej  drogi  obok  torów  kolejowych)  z  ulicą
Polną,  biegnącą  po  północnej  stronie  rowu  CH10  i  dalej  do  ulicy
Gliwickiej,  po zachodniej  stronie  potoku  Chudowskiego.  Droga ma
stanowić naturalne zabezpieczenie miejscowości przed ewentualnym
wylaniem tych cieków wodnych. 

- 6RP
11R

31RZ

nieuwzględniona Propozycja drogi łączącej  ul.  Gierałtowicką (lub ul.  Spółdzielczą) z ul.  Polną była
rozważana  na  etapie  sporządzania  studium,  spotykając  się  ze  stanowczym
sprzeciwem  właścicieli  gospodarstw  rolnych.  Droga  nie  będzie  "naturalnym
zabezpieczeniem" przed wylaniem cieków - musiałaby być prowadzona na nasypie,
co z kolei w dolinie Potoku Chudowskiego jest wykluczone ze względu na funkcje
ekologiczne jego doliny oraz zasady profilaktyki powodzi i suszy - wszelkie zmiany
ukształtowania  dolin  zmniejszające  ich  naturalne  zdolności  retencyjne  zwiększają
zagrożenie powodzią i jego transfer na niżej położone obszary.

384 40.24 24. Zlikwidować  trapez  w  obszarze  1RU  i  włączyć  ten  teren  do
43M,U.

- 1RU nieuwzględniona Taka propozycja  była  zawarta  w procedurze opracowania studium, ale przeważyły
głosy  sprzeciwu  rolników  domagających  się  pozostawienia  funkcji  rolniczej.
Przeciwko powiększeniu terenu M,U przemawia też bilans terenów przeznaczonych
pod  zabudowę  i  struktura  własności   -  w  przypadku  przeznaczenia  terenu  pod
zabudowę  gmina  powinna  zbudować  infrastrukturę  drogową  i  techniczną,  co  nie
znajduje uzasadnienia w świetle analizy potrzeb rozwojowych.

385 40.25 25. Zmienić przeznaczenie obszaru oznaczonego jako 8PU2 i włączyć
go do obszaru 11R.

- 8PU2 nieuwzględniona Uwzględnia  się  argumentację  właścicieli,  że  teren  utracił  w  znacznym  stopniu
przydatność  rolniczą  na  skutek  oddziaływania  szkód  górniczych;  zmiana
przeznaczenia ma służyć jego racjonalnemu wykorzystaniu. 

386 40.26 26. Zmienić  przeznaczenie  obszarów  określonych  jako  8ZL,  9ZL,
10ZL na obszary ZP - tereny zieleni urządzonej.  

- 8ZL, 9ZL,
10ZL

nieuwzględniona W odniesieniu do terenów 8ZL, 9ZL zmiana byłaby możliwa (własność Gminy) ale
wiąże  się  z  kolejnym  przedłużeniem  prac  nad  planem  (konieczność  wykonania
dodatkowej  dokumentacji  i  uzyskania  zgody  Marszałka  Województwa  na  zmianę
przeznaczenia), ponadto pociąga za sobą koszty wyłączenia z produkcji leśnej - chyba
nieuzasadnione, ponieważ do tej pory nie było wniosków w sprawie likwidacji lasu
na tych terenach. Lasy mogą pełnić również funkcje rekreacyjne i być urządzane w
sposób sprzyjający tej funkcji. 
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W odniesieniu  do  terenu  10ZL -   teren  jest  własnością  prywatną,  co dodatkowo
komplikuje ew. postępowanie w sprawie zmiany przeznaczenia.

387 41 24.05.2019 J. i M. L. Wnosimy o zmianę szerokości pasa drogowego drogi oznaczonej jako
39aKDD (ul. Brzeg) z wartości od 10 do 13,2 m na wartości od 7 do
7,5 m, tj. zgodnie ze stanem obecnym.

ul. Brzeg 39aKDD nieuwzględniona Droga 39aKDD (ul. Brzeg) wymaga rozbudowy w związku z planowanym rozwojem
zabudowy mieszkaniowej na przyległych terenach; podtrzymuje się dotychczasowe
ustalenia planu.

388 44 24.05.2019 L. D. Zmniejszyć  teren  RZ do  szerokości  maksimum 4,0 m  (możliwość
pracy koparki) od korony skarpy w każdą stronę.

ul. Ogrodowa
41

dz. nr
1887/277

RZ nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 38

389 45.1 24.05.2019 L. D. 1.W §42 ust.1 pkt 3c drogę o symbolu 3KDG pozostawić w istniejących
liniach rozgraniczających.

ul.
Gierałtowicka
(obszar 45a)

3KDG nieuwzględniona Droga 3KDG nie ma "istniejących" linii rozgraniczających, ponieważ nie obowiązuje
plan miejscowy i nie wydano jeszcze decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej dotyczącej planowanej przebudowy tej drogi. 
Parametry drogi klasy G nie są samodzielnym ustaleniem gminy - zostały określone
w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, na podstawie projektu przebudowy
drogi.

390 45.2 2.Tereny zabudowy 49M,U na rysunku planu pozostawić tylko 1 linię
zabudowy o szerokości max. 40 m od ul. Gierałtowickiej.

dz. nr:
2331/207

(obszar 45b),
2401/178,
2387/175

(obszar 45c)

49M,U nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w zakresie   działek  w  rejonie  skrzyżowania  z  ul.
Południową,  na  wschód  od  linii  energetycznej  (podtrzymuje  się  przebieg  linii
rozgraniczającej jak w planie miejscowym z 2005 r.).

391 47 23.04.2019 D. P. Jako właściciel działki nr 97/13 wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu
przewidzianą w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla
sołectwa  Przyszowice  z  usługowo-mieszkaniowej  (8U,M)  na
mieszkaniowo-usługową (M,U)  na następujących nieruchomościach:
13/1 130/1 132/1 133/1 137/1 143/1 147/1. 

ul. Wolności
dz. 97/13

(obszar 47a)
dz. nr: 13/1
130/1 132/1
133/1 137/1
143/1 147/1
(obszar 47b)

8U,M
13 WS

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona  w części dotyczącej  działek 130/1,  132/1 - które zostały
zajęte pod nowe koryto Cienki (teren 13WS) oraz w zakresie działki nr 147/1 - której
przeznaczenie zmienia się na "R" w związku z rozstrzygnięciem uwagi nr 63.

Działka nr  13/1 nie istnieje.

392 49 23.05.2019 E.T. Jako właściciel działki nr 151/1 wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu
przewidzianą w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla
sołectwa  Przyszowice  z  usługowo-mieszkaniowej  (8U,M)  na
mieszkaniowo-usługową (M,U)  na następujących nieruchomościach:
13/1, 130/1, 132/1, 133/1, 137/1, 143/1, 147/1. 

ul Wolności
dz. nr:  13/1,
130/1, 132/1,
133/1, 137/1,
143/1, 147/1

8U,M
13WS

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 47

393 50 24.05.2019 L.D. a) W §42 ust. 1 wykreślić drogę o symbolu planu 7KDL pozostawiając
ją w istniejących liniach rozgraniczających jako droga wewnętrzna np.
KDD 
b) Drogę oznaczoną na planie jako 7KDL pozostawić w  istniejących
liniach rozgraniczających o szerokości  3-4m.

 ul. Brzeg
dz. nr:

1259/219,
1260/219

7KDL nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  likwidacji  drogi  lub  zmiany  klasy  na  KDD.
Droga 7KDL (planowany nowy odcinek drogi lokalnej) jako połączenie ul. Brzeg z
ul. Polną jest niezbędna ze względu na planowany rozwój funkcji mieszkaniowej i
funkcji produkcyjno-usługowych w rejonie ul. Brzeg. 

394 52.2.2 24.05.2019 GBT Metropolis
Sp. z o.o.

(II). Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej do 10%. - 1PU1-4PU1 nieuwzględniona Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia studium, które wymagają minimum 15%
powierzchni biologicznie czynnej. 

395 52.2.4 (IV). Wykreślenie zapisu dotyczącego szerokości elewacji budynku. - 1PU1-4PU1 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  wykreślenia  zapisu  -  ustalenie   gabarytów
zabudowy należy do obowiązkowego zakresu ustaleń planu

396 52.4 4.  Dla  terenów 3PU1 oraz  4PU1 prosimy o  wprowadzenie  zakazu
budowania  ogrodzeń  z  materiałów  takich  jak  blacha  falista  i
prefabrykaty betonowe. 

- §5 nieuwzględniona W obecnym stanie prawnym plan miejscowy nie regulować ogrodzeń - ustalenia takie
zawierać może odrębna uchwała rady gminy,  podejmowana na podstawie art.  37a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

397 52.6.1 6a.(I)  W  zasadach  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów
komunikacji (§12): 
Wnosimy o  zmianę  w ust. 4  zapisu  dotyczącego  minimalnej  liczby
miejsc do parkowania dla terenów o symbolu PU1 w szczególności dla
terenów  3PU1  i  4PU1  na:  1  miejsce  do  parkowania  na  500 m2

powierzchni  użytkowej.  Taka  liczba  miejsc  parkingowych  jest
wymagana  przez  obowiązujący  plan  zagospodarowania
przestrzennego. 

- §12 ust.  4 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie ustalenia wskaźnika 1 miejsce na 500 m2 pow. uż.
zabudowy innej niż logistyka, magazyny, składy.
Argument obowiązującego mpzp nie ma znaczenia, ponieważ teren nim objęty zostanie
wyłączony z obszaru sporządzanego planu. 
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398 52.9 24.05.2019 GBT Metropolis
Sp. z o.o.

9.  Prosimy  o  zmianę  treści  punktu  par.  7 ust. 2 pkt 6).  Nowe
brzmienie: 
„6) w zasięgu obszarów, o których mowa w pkt. 3) lit. c) i d): 
a) wielkości odkształceń nie mogą ograniczać przydatności terenów do
zabudowy, umożliwiając przyjęcie takiej  odporności obiektów, które
wyeliminują  zagrożenia  dla  stanu  technicznego  obiektu,  jego
konstrukcji  i  nośności,  oraz  zagwarantują  użytkowanie  obiektu  bez
zakłóceń; 
b) ustala  się  zakaz  doprowadzania  do  obniżania  poziomu  terenu
wskutek eksploatacji górniczej;” 

- §7 ust. 2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  dodania  postulowanego  zapisu  w  lit.  b,  ze
względu na wyroki sądów administracyjnych, które: 
-  podtrzymują  argumentację  kopalń,  że  zakaz  obniżania  poziomu  terenu  jest
równoznaczny z zakazem eksploatacji i narusza uprawnienia wynikające z koncesji
(prawa użytkowania górniczego)
-  stwierdzają  brak  kompetencji  rady  gminy  do  stanowienia  zapisów  w  zakresie
wykraczającym poza dyspozycję art. 15 upzp.

399 52.10 10.  Prosimy  o  dodanie  w  Paragrafie  7  ust. 2  kolejnych  punktów
(numery 9, 10) o treści: „9) Ustala się: 
a) Nakaz ciągłego utrzymywania grawitacyjnego spływu wód na całej
ich  długości  w  Rzece  Kłodnicy,  potokach,  ciekach  oraz  melioracji
szczegółowej. 
b) Zakaz dopuszczania do powstawania zalewisk i podtopień wskutek
eksploatacji górniczej. 
10) Dla terenów przylegających do Rowu A zakazuje się dopuszczania
wskutek eksploatacji górniczej  do obniżenia poziomu terenu poniżej
lustra wody w Rowie A." 

- §7 ust. 2 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie treści proponowanej jako pkt 10 - zapis 
niezgodny z zasadami techniki prawodawczej.

400 55 24.05.2019 Z.W. Nie  wyrażam  zgody  na  utworzenie  drogi  rowerowej  na  moich
działkach.

ul. Gliwicka
dz. nr: 64,

564/66

1KDR nieuwzględniona Usytuowanie planowanej  drogi  rowerowej  na działkach nr  64,  564/66 uwzględnia
możliwie  najmniejsze  zajęcie  terenu  (skrajne  części  działek  w  pobliżu  cieku).
Wskazany  na  rysunku  planu  przebieg  służy  zapewnieniu  ciągłości  połączenia
rowerowego sołectwa Paniówki z Przyszowicami, ponieważ wzdłuż ul. Gliwickiej nie
ma możliwości poprowadzenia drogi rowerowej.

401 57 24.05.2019 J.W. Zmiana przeznaczenia działki 579/155 z 27WS na 31RZ, gdyż na tej
nieruchomości występują zadrzewienia, a nie występują cieki wodne.

dz. nr 579/155 27WS nieuwzględniona Działka jest położona w terenie wyznaczonym pod regulację Potoku Chudowskiego.

402 60.2 24.05.2019 K.K. (2) • wykreślenie w odniesieniu do działki lub do stref 9UM i 8UM
przepisu  §18  ust. 1  pkt  3  c)  projektu  planu  poprzez  całkowite
usunięcie  ograniczenia  w  budynkach  mieszkalno-usługowych
dopuszczalnej ilości mieszkań (obecnie do 2 mieszkań), ewentualnie
dopuszczenie w budynkach maksymalnie 6 mieszkań

ul. Poloczka
nr działki:

32/1

8UM , 9UM
§18

nieuwzględniona Dopuszczenie realizacji zabudowy wielorodzinnej stworzy ograniczenia dla rozwoju
działalności gospodarczej zarówno w terenie 9UM, jak na terenach przyległych. W
skali całej gminy nie przewiduje się możliwości rozwoju zabudowy wielorodzinnej.

403 60.4 (4) • ustalenie w odniesieniu do działki lub do stref 9UM i 8UM w §18
ust. 2  pkt  2)  projektu  planu  współczynnika  maksymalnej
intensywności 1,8

nieuwzględniona Ustalenie  wskaźnika  w  żądanej  wysokości  naruszałoby  ustalenia  studium  -  dla
przedmiotowego  obszaru  dopuszcza  się  wskaźnik   intensywności  zabudowy  nie
przekraczający wartości 0,80.

404 60.5 (5) • ustalenie w odniesieniu do działki lub do stref 9UM i 8UM w §18
ust. 2  pkt  3)  projektu  planu  maksymalnego  wskaźnika  powierzchni
zabudowy 75% (poprzedni plan miejscowy wskazywał 75%)

nieuwzględniona Obowiązujący plan miejscowy nie ustala wskaźnika powierzchni zabudowy; plan z
2005 r.  również nie  określał takiego wskaźnika -  wskaźnik 75% dotyczył udziału
wszystkich powierzchni utwardzonych, a nie zajętych pod zabudowę. 

405 60.6 (6) • ustalenie w odniesieniu do działki lub stref 9UM i 8UM w §18
ust. 2  pkt  4)  projektu  planu  jednolitego  wskaźnika  minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej = 15% (ewentualnie 20%)

nieuwzględniona Podtrzymuje  się  ustalenia  projektu  planu,  których  celem  jest  kształtowanie  ładu
przestrzennego,  klimatu  i  zdrowego  środowiska  zamieszkania,  a  także  ochrona
warunków  retencji  powierzchniowej.   Wyższy  udział  powierzchni  biologicznie
czynnej  jest  niezbędny  ze  względu  na  mieszany  charakter  funkcji,  z  szerokim
spektrum dopuszczonych rodzajów działalności gospodarczej.  

406 60.7 (7)  • ustalenie  maksymalnej  dopuszczalnej  wysokości  zabudowy na
25 m  (§18  ust. 2  pkt  5  projektu  planu)  tak  jak  przewidywał  to
poprzedni plan miejscowy w odniesieniu do tego terenu, szczególnie,
że dozwolone jest wykorzystanie produkcyjne i usługowe

nieuwzględniona Dopuszczenie zabudowy o wysokości 25m (przy jednoczesnym żądaniu zmniejszenia
działek budowlanych) mogłoby spowodować ograniczenia możliwości wykorzystania
sąsiednich działek zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. Ustalenia planu muszą być
możliwe  do  realizacji  dla  każdej  działki  budowlanej  w  obrębie  terenu
wyodrębnionego  liniami  rozgraniczającymi,  zarówno  istniejącej,  jak  możliwej  do
wydzielenia. 

407 60.8 (8) • usunięcie w całości  w odniesieniu do działki  lub stref  9UM i
8UM ograniczenia przewidzianego w §18 ust. 2 pkt 6) projektu planu,
ewentualnie  dopuszczenie  zabudowy mieszkaniowej  lub  usługowo-
mieszkaniowej do 1000 m2,  a produkcyjnej i produkcyjno-usługowej
do 4000 m2 

nieuwzględniona Ustalenie  gabarytów  zabudowy w planie  miejscowym  jest  obowiązkowe;  dlatego
zapis nie może być usunięty. Nie można również uwzględnić żądania dopuszczenia na
pojedynczej  działce  lokalizacji  budynków  o powierzchni  zabudowy  10-krotnie
większej  niż  powierzchnia  zabudowy  mieszkaniowej  istniejącej  na  sąsiednich
działkach,  ani  budynków  produkcyjno-usługowych  o  powierzchni  zabudowy  do
4000 m2, gdyż miałoby to negatywny wpływ na ład przestrzenny i krajobraz.
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408 60.10 24.05.2019 K.K. (10) • usunięcie w całości w odniesieniu do działki lub stref 9UM i
8UM ograniczenia przewidzianego w §18 ust. 2 pkt 8) projektu planu
(ewentualnie  ustalenie  minimalnej  wielkości  działki  budowlanej  na
250 m2) 

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  usunięcia  minimalnej  wielkości  działki
budowlanej  oraz  zmniejszenia  minimalnej  powierzchni działki  do 250 m2 -  zmiana
miałaby negatywny wpływ na ład przestrzenny.

409 60.11 (11)• dopuszczenie w strefie 9UM wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej,  w  tym  instalacji  wytwarzających  energię  ze  źródeł
odnawialnych o mocy powyżej 100 kW.

§13 ust. 1 pkt
4

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia instalacji o mocy powyżej 100 kW -
teren 9UM nie został wskazany w obowiązującym studium jako obszar rozmieszczenia
tych urządzeń.  

410 60.12 Zapisy projektu planu miejscowego są w odniesieniu do ww. działki
oraz stref 9UM i 8UM niekorzystne i w porównaniu od poprzedniego
planu  miejscowego  znacząco  ograniczają  możliwość  zagospoda-
rowania nieruchomości.  W poprzedni planie miejscowym teren ww.
nieruchomości  został  zakwalifikowany jako strefa  UDG/MU a plan
przewidywał następujące zasady zagospodarowania. 
§11.  1. Wyznacza  się  tereny  usług  i  działalności  gospodarczych  z
towarzyszącą  zabudową  mieszkaniową  oznaczonych  symbolem
UDG/MU. 
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się realizację:
1) obiektów produkcyjno-usługowych,
2) zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  jednorodzinnej  i
wielorodzinnej do 4 mieszkań w budynku,
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
4) ulic, parkingów, garaży, innych budynków i budowli niezbędnych
dla obsługi terenów wymienionych w ust.1,
5) obiektów i urządzeń rekreacyjnych i sportowych,
6) budownictwa zagrodowego,
7) sieci  i  urządzeń odprowadzających  wodę z  terenów zagrożonych
zalaniem. 
3. Ustala  się  następujące  warunki  zabudowy  i  zagospodarowania
terenów, o których mowa w ust. 1 i 2:
1) wysokość  zabudowy  nie  będzie  przekraczała  25,0m,  licząc  od
poziomu projektowanego terenu, 
2) zagospodarowanie  min.  25%  pow.  działki  budowlanej  zielenią
urządzoną i izolacyjną w postaci ciągów zieleni wysokiej wzdłuż linii
rozgraniczających  tereny  UDG/MU,  na  których  zlokalizowane  są
obiekty i urządzenia produkcyjne,
3) wskaźnik trwałego zainwestowania działki  nie  może przekroczyć
75% powierzchni ogólnej, 
4) ograniczenie uciążliwości  do wartości  dopuszczalnych na granicy
użytkowej  działki,  z  uwzględnieniem  zagospodarowania  działki
sąsiedniej,  5) w  przypadkach  braku  możliwości  podłączenia  do
gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się możliwość odprowadzenia
ścieków  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  odrębnymi  do
osadników  bezodpływowych  lub  przydomowych  oczyszczalni
ścieków, 
6) zapewnienie  odpowiedniej  ilości  miejsc  postojowych  dla
użytkowników w obrębie granic realizowanej inwestycji,
7) możliwość sytuowania budynków w granicy działki budowlanej lub
w  odległości  od  0  do  3,0 m  od  granicy  działki  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
4.• Na  terenach  UDG/MU  utrzymuje  się  istniejącą  zabudowę  z
możliwością  rozbudowy,  nadbudowy  i  przebudowy  oraz  zmiany
użytkowania  przy  zachowaniu  zasady,  że  wszelkie  działania
inwestycyjne  będą  zmierzać  do  uzyskania  zgodności  z  ustaleniami
niniejszego planu. Dopuszcza się budowę, przebudowę, nadbudowę i
rozbudowę budynków w granicy działki lub odległości od 0 do 3,0m
od tej granicy zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
W porównaniu do tego planu projekt znacząco ogranicza i komplikuje

9UM i 8UM nieuwzględniona Plan  z  2005  r.  określany  w  uwadze  jako  "poprzedni"  został  wyrokiem
Wojewódzkiego,  a  następnie  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  uznany  za
nieważny, w związku z czym brak jest  podstaw do żądania "przywrócenia  zapisów
jak w poprzednim planie miejscowym". 
W związku  ze  stwierdzeniem  nieważności  planu  z  2005  r.,  obecnie  stan  prawny
działki  nr  32/1  kształtują  ustalenia  Zmiany  nr  2  Miejscowego  planu  ogólnego
zagospodarowania  przestrzennego  gminy Gierałtowice  w Przyszowicach,  przyjętej
uchwałą nr XLIV/228/98 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 czerwca 1998 r.
W w.w. planie teren działki nr 32/1 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną  lub  bliźniaczą  (na  działkach  o min.  powierzchni  350m2),
a przeznaczeniem  dopuszczalnym  są  usługi  nieuciążliwe  towarzyszące  zabudowie
mieszkaniowej,  które  mogą  zajmować  nie  więcej  niż  40%  powierzchni  ogólnej
budynku  mieszkalnego.  Dodatkowo  wymaga  się  utrzymania  40%  "zieleni
biologicznie  czynnej"  na  działce  budowlanej;  Dopuszczalna  wysokość  budynków
wynosi  11m,  zakazuje  się  dachów  płaskich  i  jednospadowych  (w  planie  użyto
określenia "pulpitowe").
Przytoczone  w  uwadze  zapisy  unieważnionego  planu  miejscowego  z  2005  r.  dla
terenów  UDG/MU  w zakresie  przeznaczenia  i zasad  zagospodarowania  terenów
umożliwiała  ustawa  z 1994  r,  która  nie  określała  wymaganego  zakresu  ustaleń
miejscowych  planów,  pozwalając  gminom  w dowolny  sposób  kształtować  treść
ustaleń planistycznych. 
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla terenów "UDG/MU" w planie z 2005 r.
nie  mogą  być  zastosowane  w  obecnym  stanie  prawnym  -  zapisy  nie  spełniają
aktualnych wymagań prawa.
Ustawa  o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  2003  r.  określa
obowiązkowy zakres ustaleń miejscowego planu (art.  15 ust.  2),  który dodatkowo
uściślony został  przepisami  rozporządzenia  z dnia  28 kwietnia  2004 r.  w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych. 
Pominięcie któregokolwiek z ustaleń obowiązkowych traktowane jest przez nadzór
prawny jako istotne naruszenie zasad sporządzania planu i skutkuje stwierdzeniem
jego nieważności, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy. 
Znaczący  wpływ  na  sposób  formułowania  ustaleń  miejscowych  planów  wywiera
ponadto  rozporządzenie  z dnia  20  czerwca  2002  r.  w sprawie  „Zasad  techniki
prawodawczej” (t.j. Dz.U. 2016 poz. 283). 
Wymienione  uwarunkowania  sprawiają,  że  nie  ma  możliwości  "przywrócenia
zapisów" planu miejscowego z 2005 r.
Nie  można  uznać  argumentacji  o  "znaczącym  ograniczeniu"  możliwości
wykorzystania nieruchomości oraz ograniczeniu praw właścicielskich przez ustalenia
wyłożonego projektu w porównaniu do planu z 2005 r., ze względu na sąsiedztwo z
terenem 5UPH po stronie północnej.
Teren 5UPH (o powiwrzchni ok. 8ha) jest bowiem położony przy bezpośrednio przy
drodze krajowej, z której będzie obsługiwany poprzez skrzyżowanie i nową  drogę
zaplanowaną w projekcie planu,  a dopuszczenie zabudowy wielkogabarytowej  nie
ograniczy możliwości zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. 
Natomiast teren 9UM jest obsługiwany z drogi gminnej, która wymaga rozbudowy do
parametrów klasy L zakładanych docelowo.  Część działki  32/1 przeznaczona  pod
zabudowę ma powierzchnię ok.  0.9ha,  co nie  pozwala  oczekiwać,  że  ewentualny
inwestor  dokona rozbudowy drogi publicznej na własny koszt, jak tego wymaga art.
16 ustawy z 21.03 1985 r. o drogach publicznych. Natomiast lokalizacja zabudowy o
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możliwość  wykorzystania  nieruchomości  i  ogranicza  prawa
właścicielskie. M.in. obecny projekt przewiduje duże ograniczenia w
zakresie wielkości i gabarytów nieruchomości jakie można realizować
w strefie 9UM i 8UM natomiast w graniczącej z tą strefą od północy
strefie  5UPH  dopuszczalna  jest  realizacja  obiektów
wielkogabarytowych.  W poprzednim  planie  miejscowym  natomiast
zarówno strefy 9UM i  8UM jak  i  5UPH stanowiły jednolitą  strefę
UDG/MU.  W  porównaniu  do  poprzedniego  planu  możliwość
właścicieli  gruntów  w  strefie  9UM  i  8UM  korzystania  z
nieruchomości  została  zatem istotnie ograniczona w porównaniu do
dotychczasowego sposobu. 
Z tych powodów wnoszę o zniesienie ograniczeń jak na początku lub
przywrócenie zapisów jak w poprzednim planie miejscowym. 

gabarytach  oraz  intensywności  proponowanej  w  uwadze  spowodowałaby
uciążliwości  dla  istniejącej  w  sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej,  jak  również
ograniczenia  możliwości  zagospodarowania  działek  sąsiednich  o przeznaczeniu
mieszkaniowo-usługowym. 

411 61.1.1 24.05.2019 M.B. Należało by oznaczenia np. U, MN, RP ... w poszczególnych planach
oznaczały  to  samo  i  były  te  same  przeznaczenia  ograniczenia
dopuszczenia  gdyż  tak  jak  jest  obecnie  spowoduje  wielki  chaos  i
trudności  dla  inwestorów  projektantów  jak  i  organom
architektoniczno-budowlanym. 

- tekst planu nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie,  w  jakim  ustalenia  szczegółowe  określają
zróżnicowane  zasady  zagospodarowania  dla  niektórych  terenów,  adekwatne  do
sytuacji  lokalnej;  stanu  prawnego  (np.  obowiązujące  plany  miejscowe)  oraz
wytycznych określonych w studium.

412 61.1.3 dopuścić zabudowę w granicy lub 1.50 m od granicy we wszystkich
przeznaczeniach planu 

- §4 ust.2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.4.1

413 61.1.4 Wykreślić z planu ograniczenia pow. zabudowy wiat

Jeżeli w planie zostaną zamieszczone ograniczenia wznoszenia wiat to
mieszkańcy  zostaną  narażeni  na  kary,  gdyż  zgodnie  z  prawem
budowlanym każdy mieszkaniec na działce budowlanej może wznieść
po  dwie  wiaty  po  50 m2 bez  zezwolenia  na  budowę  i  zgłoszenia
jednakże musi to być zgodne z ustaleniami planu (o czym nie wszyscy
mieszkańcy nie będą wiedzieć) i jeżeli wybudują jak pozwala prawo
budowlane a ustalenia planu będą inne (np. ograniczać powierzchnię)
to będą narażeni na kary z PINB-u 

- §15 ust. 2 pkt
6 lit.c

§16 ust. 2 pkt
6 lit.c

§17 ust. 2 pkt
6 lit.b

§18 ust. 2 pkt
6 lit.c

§19 ust. 2 pkt
6 lit.b

§20 ust. 2 pkt
6 lit.c

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w odniesieniu do ograniczenia powierzchni wiat w terenach
innych niż UM, w których przeznaczenie obejmuje zabudowę mieszkaniową - MN,
MNU, M,U, UMC, Up,ZU.
Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.1

414 61.2.1 §2 Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne
•  Należałoby  ujednolicić  zapisy  planu  w  zakresie  przeznaczenia
terenu MN, MNU M,U UM UMC to jest:

- §2 ust.1,
rysunek planu

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.2.1

415 61.2.2 •  wyznaczyć  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  MN
gdzie  z  mocy  prawa  są  dopuszczone  usługi  do  30%  powierzchni
użytkowej budynku oraz

- §2 ust.1,
rysunek planu

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.2.2

416 61.2.3 •  wyznaczyć  tereny  MU  mieszkaniowe  i  usługowe  gdzie  można
budować  zarówno budynki  mieszkalne  jak  i  usługowe na  równych
zasadach

- §2 ust.1,
rysunek planu

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.2.3

417 61.2.4 •  W terenach R jak i RZ dopuścić budownictwo rolnicze - zagrodowe.
rolniczą  gdyż  zakazy  są  niezgodne  z  ustawą  o  planowaniu
przestrzennym. 

- §31
 §32 

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

418 61.2.5 •  Wykreślić z planu tereny ZZ gdyż zgodnie z prawem wodnym na
terenie nie występują tereny zagrożone powodzią 

-  §38,
rysunek planu 

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.2.5

419 61.2.6 •  Wyznaczyć  dodatkowo  tereny  oznaczone  np.  RMJ  rolne  z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i towarzyszącej
•  RO- Rolno  osadnicze (jak  w gminie  Czerwionka  -Leszczyny lub
Pyskowice)  budowa  na  większych  działkach  1000-1500 m2 z
warunkiem wybudowania  małego budynku  gospodarczego na płody
rolne  

- - nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.6

420 61.2.7 •  nieprzekraczalne  linie  zabudowy,  powinny być  ustalone  tylko  od
dróg publicznych i ostatecznie wewnętrznych gminnych a nie od dróg

- rysunek planu nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.7
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prywatnych i nie przekraczać szerokości 5 metrów

421 61.2.9 24.05.2019 M.B. •  dopuścić  zabudowę w odległości  bliżej  niż  50,0 m  od  cmentarza
gdyż  ustawa  mówi  o  odległości  cmentarzy  od  zabudowy  a  nie
odwrotnie  zlikwidować  strefy  ochronną  wykreślić  strefy  ochronne
cmentarza z planu 

- rysunek planu
§10 ust.3 

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.9

422 61.3.1 §3 • pkt 2 Z określenia zabudowy wykreślić wiaty
gdyż są to obiekty a nie budynki których powierzchni zabudowy ich
nie można określić

- §3 ust.1 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.1

423 61.3.2 • pkt  5  Nieprzekraczalne  linie  zabudowy wyznaczyć  tylko  od  dróg
publicznych  od  pozostałych  dróg  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego  poza  linią,  dopuścić  również  odbudowę  istniejących
budynków  i  obiektów  budowlanych  położonych  pomiędzy
nieprzekraczalną linią zabudowy a ulicą

- §3 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.2

424 61.3.3 • pkt 9 z określenia wskaźnika zabudowy wykreślić wiaty - §3 ust.1 pkt 9 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.1

425 61.3.4 • pkt  12  w  zabudowie  mieszkaniowo-usługowej  należy  określić
mieszkaniową lub usługową lub tez mieszkaniowo-usługową razem 

- §3 ust.1 pkt 12 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.4

426 61.3.5 • pkt  14  należy  wykreślić  słowa  „nie  związane  z  wytwarzaniem
wyrobów”  i  dopuścić  wytwarzanie  półprefabrykatów  oraz  na  rzecz
wszystkich podmiotów gospodarczy i nie wyłanczać z nich poniższych
usług  „z  wyjątkiem  takich  jak  usługi  piekarnicze,  cukiernicze,
cateringowe,  stolarskie,  ślusarskie,  kamieniarskie,  szklarskie  i
podobne;”

- §3 ust.1 pkt 14 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.5

427 61.3.6 • pkt 18 nie ograniczać warsztatów samochodowych do 4, stanowisk
dopuścić inne warsztaty np. masarskie 

- §3 ust.1 pkt 18 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.6

428 61.3.7 • pkt  22  wykreślić  wiaty  i  dopuścić  płyty  gnojowe  zbiorniki  na
gnojówkę i obiekty oraz budynki działów specjalnych produkcji rolnej

- §3 ust.1 pkt 22 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.7

429 61.3.9 Dołożyć  do  słowniczka  pojęcie  „znacznej  różnicy  rzeźby  terenu"
należy przez to rozumieć różnicę większa niż 3 promile w wartościach
bezwzględnych  w  stosunku  do  rzędnych  wyjściowych  na  czas
uchwalenia

- §3 ust.1 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.1

430 61.3.10 • pkt 30 „oraz ogrodami własnymi -indywidualnymi” - §3 ust.1 pkt 30 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.3.10

431 61.3.11 • pkt 32 wykreślić słowo indywidualnej - §3 ust.1 pkt 32 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.11

432 61.3.12 • pkt 33 wykreślić cały punkt o zieleni osłonowej - §3 ust.1 pkt 33 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.12

433 61.3.13 Dołożyć  do  słowniczka  pojęcie  „znacznej  różnicy  pochyłu  terenu"
należy przez to rozumieć różnicę pochyłu większa niż 20 promili w
stosunku do wielkości rzeźby terenu na czas uchwalenia planu 

- §3 ust.1 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.2

434 61.3.14 • pkt 39 wykreślić zdanie „w odniesieniu do których w świetle raportu
o  oddziaływaniu  na  środowisko  nie  jest  możliwe  wyeliminowanie
znaczącego  oddziaływania  na  środowisko  pomimo  zastosowania
odpowiednich  rozwiązań  technologicznych  i  środków  technicznych
chroniących środowisko oraz kompensacji przyrodnicze” 
dodać  jeżeli  uciążliwość  inwestycji  wykroczy  poza  granice  działki
inwestora 

- §3 ust.1 pkt 39 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.14

435 61.4.1 §4 Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem
•  proponuję dopuszczenie zabudowy w granicy działki lub w odleg-
łości 1,5 m od granicy działki we wszystkich przeznaczeniach planu

- §4 ust.2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.4.1

436 61.5.2 ust. 4 pkt 2 
•  w  terenach  pomiędzy  nieprzekraczalna  linią  zabudowy  a  ulicą
dopuścić odbudowę istniejących budynków 

- §5 ust.4 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.3.2

437 61.5.3 pkt 4 i pkt 5 
•  dopuścić  nadbudowę  budynków  tgz  klocków  (z  dachami
betonowymi) powyżej ustalonych parametrów 

- §5 ust.4 
pkt 4, 5

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.5.3
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438 61.5.4 24.05.2019 M.B. Wnosi o przesunięcie na rysunku Planu wschodniej granicy strefy SK1
na  linię  drogi  polnej  łączącej  ul  Gliwicką  i  ulicę  Polną  w
Przyszowicach  (której  wylot  znajduje  się  naprzeciw  oczyszczalni
ścieków)  oraz  dostosowanie  zapisów  §8  pkt  5  planu  do  zmiany
granicy strefy SK1. 
ewentualnie 
Objęcie strefą SK1 tylko Zamku w Przyszowicach oraz otaczającego
Zamek Parku 

- §6 ust.2 pkt 2
lit. a, b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwag nr 19.7.21,  24.II.3

439 61.6 §6 Wymagania  wynikające  z  potrzeb  kształtowania  przestrzeni
publicznych
ust. 2 pkt 2a i 2b
•  dopuścić  sytuowanie  reklam  wielkogabarytowych  sytuowania
garaży,  kiosków,  obiektów  małej  gastronomii,  budynków
gospodarczych, wiat (wykreślić te punkty z ustaleń planu). 

- §6 ust. 2 pkt 2
lit. a i b 

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.6

440 61.7.1 §7 Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz  zasady
kształtowania krajobrazu
ust. 1 pkt 1 Zapisy wymienionego punktu Planu są nie precyzyjne i
umożliwiają uzyskanie zgody na wykonywanie zakazanej działalności
np. w przypadku rozbudowy istniejącego zakładu którego działalność
wcześniej nie stwarzała zagrożenia dla życia i zdrowia. 
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zmianę tego punktu na:

• Budowy  oraz  rozbudowy  zakładów  których  działalność  będzie
stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz stwarzać ryzyko
wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych  i  katastrof
budowlanych.

− §7 ust.1 pkt 1 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.7.1

441 61.7.3 pkt 4 
•  …..realizacji  inwestycji  jeżeli  ich  uciążliwość  nie  zamknie  się  w
granicach działki pozostałe wykreślić pozostały tekst 

− §7 ust.1 pkt 4 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.4

442 61.7.4 i pkt 5
•  nie  oczyszczonych  ścieków  bytowych  pozostawić  pozostałe
wykreślić  gdyż  wody deszczowe zgodnie  z  przepisami  również  są
ściekami 

− §7 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.7.4

443 61.7.8 pkt 6d 
Zapisy wymienionego  punktu  planu  są  nie  precyzyjne  umożliwiają
powstanie zagrożenia powodzią na nowych terenach oraz w związku z
realizacją przedsięwzięcia umożliwiają trudny do określenia czasowy
zanik grawitacyjnego spływu wód a także umożliwiają niekorzystną
zmianę poziomu wód na działkach sąsiednich. 
•  Realizacji  przedsięwzięć  prowadzących  do  powstania  lub
zwiększenia  zagrożenia  powodzią  lub  zalewaniem  wodami
opadowymi i gruntowymi, poprzez:
- naruszenie  ustalonych  w  planie  wartości  wskaźnika  powierzchni
biologicznie czynnej
- likwidację  bądź  zabudowę  cieków  naturalnych  i  rowów
stanowiących elementy sieci hydrograficznej istotnej  dla odwadniania
terenu
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  zanikiem
grawitacyjnego odpływu wód
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  podniesieniem
poziomu wody na działkach sąsiadujących z korytami cieku. 

− §7 ust.1 pkt 6d nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.7

444 61.7.9 pkt 6e 
•  rozszerzyć na wszystkie cieki 

− §7 ust.1 pkt 6
lit.e 

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.8

445 61.7.12 Eksploatacja  nie  może  obniżać  terenu  poniżej  lustra  wody  rzeki
Kłodnicy  w  normalnych  stanach  pogodowych  na  wysokości  ujścia
potoku Chudowskiego do Kłodnicy 

§7 ust.2 nieuwzględniona Uzasadnienie rozstrzygnięcia - patrz uwaga L.p. 40.9.3
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446 61.7.14 24.05.2019 M.B. pkt 3a • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy
 pkt 3b  • objąć  tym  obszarem  całe  środowisko  przyrodnicze
sołectwa 
pkt 3c • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy 
pkt 3d • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy

- §7 ust.2 pkt 3
lit. a - D

(obszary OFI,
OFS, OFP,

OFM)

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.7.14 

447 61.7.15 pkt 3-6 
Zapisy planu są nie precyzyjne, a właściwie umożliwiają prowadzenie
eksploatacji górniczej w sposób niezgodny z zapisami obowiązującego
prawa (między innymi z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze). 
Mając na uwadze powyższe w celu uniknięcia podniesionego sposobu
interpretacji  zapisów  planu  wnoszę  o  dodanie  do  §7  jako  ust.  5
następującego zapisu. 
Stosowanie  i  interpretacja  zapisów  niniejszego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nie może stać w sprzeczności, ani
prowadzić  do  ominięcia  przepisów  powszechnie  obowiązujących,
które  muszą  mieć  charakter  nadrzędny  w  stosunku  do  zapisów
niniejszego planu. 

− §7 ust.2 pkt 3-
6

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.7.15

448 61.7.16 pkt 7 •  na końcu dopisać w tym głównie profilaktyczną − §7 ust.2 pkt 7
(obecnie 8)

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.12

449 61.7.17 •  pkt 7a wykreślić 
Uwaga dotyczy zapisów §7 ust. 2 pkt 7 lit. a
Zapis podniesionego punktu planu zakazuje prostowania koryt cieków.
Takie  postanowienia  planu  uniemożliwią  skuteczną  przebudowę
koryta  potoku  Chudowskiego  na  odcinku  od  ulicy  Polnej  do  ul
Gliwickiej  w  Przyszowicach  a  zarazem  mogą  dać  Spółce
Restrukturyzacji  Kopalń  pretekst  do  odstąpienia  od  realizacji  tego
zadania. 
W związku z powyższym w celu ułatwienia realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu pogłębienie Potoku Chudowskiego wnosi o zmianę
zapisu §7 ust. 2 pkt 7 lit. a na:
a)  zakazuje  się  regulacji  cieków naturalnych  skutkującej  likwidacją
starorzeczy 
Ewentualnie 
wykreślenie punktu oznaczonego lit. a z §7 ust. 2 pkt 7

− §7 ust. 2 pkt 7
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 24.II.2

450 61.7.18 dołożyć: 
•  w  celu  umożliwienia  wykorzystania  terenów  zgodnie  z
przeznaczeniem określonym w ustaleniach  planu  zagospodarowania
przestrzennego  zarówno  do  celów  inwestycyjnych,  gospodarczych
produkcyjnych (w tym rolnictwo) rekreacyjnych nie wolno dopuścić
do znacznej różnicy rzeźby terenu jak i znacznej różnicy pochylenia
terenu 

− §7 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.14

451 61.7.19 ust. 3 pkt 2 wykreślić słowa 
•  R - ograniczenie sytuowania budynków i budowli rolniczych

− §7 ust.3 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

452 61.7.20 pkt 3a wykreślić słowa 
•  ograniczenie  sytuowania  nowej  zabudowy  -  zgodnie  z  zasadami
określonymi w §32

− §7 ust.3 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

453 61.8.2 ust. 7.  •  wprowadzić konieczność nadzoru archeologicznego zamiast
całego zapisu  

− §8 ust.7 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.8.3

454 61.10.1 §10 Szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy
•  we wszystkich przeznaczeniach planu dopuścić zabudowę w granicy
działki lub w odległości 1,50 m od granicy działki. 

- §10 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.10.1
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455 61.10.2 24.05.2019 M.B. ust. 1 pkt 2
•  dopisać oraz zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami tych sieci 

- §10 
ust.1 pkt 2

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.10.2

456 61.10.3 ust. 2 • pkt 1a i b dopuścić do budowy budynki mieszkalne w strefach
ochronnych cmentarzy

- §10 
ust.3 pkt 1

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.2.9

457 61.10.4 • pkt 2 dopuścić rozbudowę i odbudowę istniejących budynków - §10 
ust.3 pkt 2

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.10.4

458 61.10.5 • pkt 3 dopuścić wykonanie studni do celów gospodarczych - §10 ust.3 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.10.5

459 61.11 §11 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym
ust. 2 pkt 6  •  powinno być drogi wydzielanej 

− §11 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.11

460 61.12.1 §12 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
•  Dopuścić drogi gminne i powiatowe pozostawienie w istniejących
liniach rozgraniczających

− §12 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.12.1 

461 61.12.2 ust. 3 pkt 2 
•  ustalić szerokość dróg jako ciągi pieszo-jezdne na 5.0 m jak mówi o
tym prawo budowane w terenach U,M, MNU, MN. M, URU

− §12 ust.3 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.12.2

462 61.12.3 ust. 6 pkt 4 •  wykreślić konieczność obsadzenia drzewami − §12 ust.6 pkt 4 Zapis wykreśla się

463 61.13.1 §13 Zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów
infrastruktury technicznej
ust. 1  pkt  3 •  wykreślić  słowa „zakazuje się sytuowania urządzeń i
instalacji wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania energii”, 

− §13 ust.1 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.13.1

464 61.13.2 pkt 5 •  wykreślić pkt 5 − §13 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.13.2

465 61.13.3 ust. 2  pkt  6b  •  słowa nakazuje  zamienić  na zaleca  się i  zwiększyć
powierzchnię do 500 m

− §13 ust.2 pkt 6
lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.13.3

466 61.17.4 pkt 2a 
•  z wyjątków wykreślić : przetwórstwa rolnego, skupu, sprzedaży lub
wynajmu  pojazdów  samochodowych,  motocykli,  maszyn  i  sprzętu
budowlanego,  diagnostyki  lub  naprawy  pojazdów  ciężarowych,
autobusów, maszyn i sprzętu budowlanego lub rolniczego
•  dopuścić  autokomisy  i  warsztaty  napraw  sprzętu  rolniczego  i
przetwórstwa rolnego. 

ul. Polna
dz. nr 24

(obszar 61g)

§17 ust.1 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia  wnioskowanych rodzajów usług
(poza  naprawami  sprzętu  rolniczego),  gdyż  mogą  być  uciążliwe  dla  funkcji
mieszkaniowej; ich lokalizacja jest szeroko dopuszczona w terenach UM, U, PU1,
PU2, U,RP, RM,U, RU.

467 61.17.8 •  ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i ujednolicić
wskaźniki intensywności zabudowy do 0,9 

39M,U
§17 ust.2 pkt 2

lit. a

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  ujednolicenia  wskaźnika  intensywności
zabudowy  na  poziomie  0,9  dla  wszystkich  rodzajów  zabudowy,  co  naruszałoby
wytyczne w tym zakresie określone w studium.
Zob. również uzasadnienie  dla uwagi nr  19.17.8

468 61.17.9 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,7 39M,U
§17 ust.2 pkt 3

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie ujednolicenia wskaźnika powierzchni  zabudowy
na poziomie 0,7 dla wszystkich rodzajów zabudowy, co naruszałoby wytyczne w tym
zakresie określone w studium.
Zob. również uzasadnienie  dla uwagi nr  19.17.9

469 61.17.11 •  z ograniczenia w punkcie 6c wykreślić wiaty §17 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.8

470 61.17.12 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i ograniczenia powierzchni
zabudowy powierzchnie zabudowy

§17 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  likwidacji  ograniczeń  powierzchni  zabudowy
obiektów. Ustalenia mają na celu ochronę krajobrazu, możliwości zagospodarowania
działek sąsiednich i jakości środowiska zamieszkania.

471 61.17.13 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8a i b §17 ust.2 pkt 8
lit. a, b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.15.10

472 61.18.1 §18 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolami 1UM - 22UM
•  Należało by ten paragraf zlikwidować i całe oznaczenie przenieść do
paragrafu 17. 

"ul. Gliwicka"
(powinno być
ul. Poloczka)
dz. nr 167/1,

96/1
(obszar 61c)

10UM
§18

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.18.1

473 61.18.7 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki intensywności zabudowy 0,9

§18 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Podwyższenie wskaźnika intensywności zabudowy do poziomu 0,9 dla wszystkich
rodzajów  zabudowy  spowodowałoby  naruszenie  wytycznych  w  tym  zakresie
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określonych w studium.
Zob. również uzasadnienie dla uwagi 19.17.8

474 61.18.8 24.05.2019 M.B. •  wskaźnik pow. zabudowy 0,7 §18 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Podwyższenie  wskaźnika  powierzchni  zabudowy do  poziomu  0,7  dla  wszystkich
rodzajów  zabudowy  spowodowałoby  naruszenie  wytycznych  w  tym  zakresie
określonych w studium.
Zob. również uzasadnienie dla uwagi 19.17.9

475 61.18.10 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej §18 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona W związku ze zmianą przeznaczenia terenu 10UM na M,U - uwaga nieuwzględniona;
uzasadnienie jak dla uwagi 19.15.9

476 61.18.12 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 §18 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.15.10

477 61.22.1 §22 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
zagrodowej i usługowej oznaczonych symbolami 1RM,U - 14RM,U
ust. 1 pkt 2a, 2b 
•  wykreślić zakaz handlu opałem i sypkimi materiałami budowlanymi
Dopuścić lokalizację małych masarni (tgz MOLE) oraz składów opału
i sypkich materiałów budowlanych

ul. Gliwicka,
dz. nr 85/6,
86/6, 87/6
części dz.

104/5, 192/8
(obszar 61.28,

2U,RM)

tereny RM,U
(obecnie
U,RM)

§22 ust.1 pkt 2
lit. a, b

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  dopuszczenia  składów  opału  i  sypkich
materiałów budowlanych - są to sposoby użytkowania terenu potencjalnie uciążliwe
dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.

478 61.22.3 ust. 1 pkt 3d
•  wykreślić  całkowicie  jako  nie  realne  do  spełnienia  gdyż  jeżeli
obecnie  posadzimy drzewa to wysokość 1,80 m osiągną  one po 10
latach 

§22 ust.1 pkt 3
lit. d

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  wykreślenia  zapisu  -  ustalenie  nie  mówi  o
wysokości drzew, ponadto dopuszcza rozwiązania alternatywne (ogrodzenia).

479 61.22.5 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić •  wskaźniki intensywności zabudowy do 1,1

§22 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie ustalenia wskaźnika intensywności zabudowy =
1,1, co naruszałoby wytyczne obowiązującego studium.

480 61.22.6 •  wskaźniki pow zabudowy do 0,7 §22 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Ustalenie  wskaźnika  powierzchni  zabudowy  =  0,70  naruszałoby  wytyczne
obowiązującego studium.

481 61.22.7 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalno-usługowych  do  3,5
kondygnacji  i  15 m  zwiększyć  ograniczenia  wysokości  zabudowy
pozostałych budynków 

§22 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  ustalenia  wysokości  budynków  do  3,5
kondygnacji i 15 m.

482 61.22.8 •  w punkcie zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji
frontowej 

§22 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

483 61.25.2 §25 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  usługowo-
produkcyjnych z możliwością rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni powyżej 2000 m2, oznaczonych symbolami 1UPH - 6UPH
ust. 1  pkt  3a  •  wykreślić  zakaz  instalacji  demontażu  pojazdów
wycofanych  z  eksploatacji,  oraz  zakaz  handlu  opałem  i  sypkimi
materiałami budowlanymi 

ul. Gliwicka 
 dz. nr: 17,

100/5, 164/12,
166/11, 170/3,
172/3, 174/3,

178/5, 
części dz.

104/5, 192/8
(obszar 61a -

tereny 
1UPH - 4UPH)

ul. Gliwicka 
dz. nr 100/1,

221/1
(obszar 61b,

tereny
5UPH, 6UPH)

1UPH-6UPH
§25 ust. 1 pkt

3a 

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zakazu sytuowania instalacji demontażu - taka
funkcja   obniżałaby  atrakcyjność  inwestycyjną  terenu;  ponadto,  ze  względu  na
znaczące  oddziaływanie  na  środowisko,  zwłaszcza  uciążliwość  w  stosunku  do
zabudowy mieszkaniowej, instalacje tego rodzaju powinny być lokalizowane w ściśle
określonych miejscach.

484 61.25.4 •  wskaźniki  intensywności  zabudowy  do  3,0 we  wszystkich
oznaczeniach planu tego paragrafu 

§25 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w odniesieniu do terenów 5UPH, 6UPH - ustalony wskaźnik
(1,50) to maksymalna wartość dopuszczona w obowiązującym studium.

485 61.25.5 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki pow. zabudowy do 0,9

§25 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Ustalenie  wskaźnika  powierzchni  zabudowy  =  0,90  naruszałoby  wytyczne
obowiązującego studium (0,50).

486 61.25.6 •  zwiększyć wysokość budynków 30 m we wszystkich  oznaczeniach
planu tego paragrafu 
•  a budynki gospodarcze do 10,0 m 

§25 ust.2 pkt 5
lit. a-d

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w odniesieniu  do terenów  5UPH I  6UPH,  -  ustalona  w
projekcie  wysokość  do  20m  to  maksymalna  wartość  dopuszczona  zgodnie
z obowiązującym studium.

487 61.25.7 •  w  punkcie 6a zlikwidować  ograniczenie  powierzchni  i  długość
elewacji frontowej 

§25 ust.2 pkt 6
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

488 61.25.8 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 §25 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie likwidacji ustalenia; uzasadnienie jak dla uwagi
nr 19.23.10.

489 61.26.1 §26 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów produkcyjno-
usługowych oznaczonych symbolami 1PU1 - 4PU1

ust. 1 pkt 1b 
•  wykreślić z zakazów instalacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji (dopuścić lokalizację) 

ul. Gliwicka
dz. nr 392/92,

397/79,
403/79,
404/79,
441/130

1PU1
§26 ust.1 pkt 1

lit. b

nieuwzględniona Instalacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji powinny być lokalizowane
w  ściśle  określonych  miejscach,  ze  względu  na  znaczące  oddziaływanie  na
środowisko i  krajobraz.  Lokalizacja w rejonie korytarzy ekologicznych Kłodnicy i
Ornontowickiego nie byłaby właściwa.
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(obszar 61d)490 61.26.3 24.05.2019 M.B. ust. 3a
•  wykreślić całkowicie 

§26 ust.1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Zapis nie nakazuje wysokości drzew, ponadto dopuszcza rozwiązania alternatywne
(urządzenia izolacyjne).

491 61.26.5 •  wskaźniki  intensywności  zabudowy  do  3,0 we  wszystkich
oznaczeniach planu tego paragrafu 

§26 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie ustalenia wskaźnika  intensywności zabudowy =
3,0, co naruszałoby ustalenia  studium. 

492 61.26.6 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki pow. zabudowy do 0,9

§26 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uwzględnienie  uwagi  naruszałoby  wskaźnik  ustalony  w  studium  (0,50,  w
wyjątkowych przypadkach wyżej, lecz nie więcej niż 0,70)

493 61.26.7 •  zwiększyć wysokość budynków 30 m we wszystkich oznaczeniach
planu tego paragrafu 
•  a budynki gospodarcze do 10,0 m 

§26 ust.2 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w zakresie  terenów 1PU1 i  2PU1;  ustalona  w projekcie
wysokość do 20m to maksymalna wartość dopuszczona zgodnie z obowiązującym
studium.

494 61.26.8 •  w  punkcie 6a zlikwidować  ograniczenie  powierzchni  i  długość
elewacji frontowej 

§26 ust.2 pkt 6
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

495 61.26.9 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 §26 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.23.10

496 61.27.1 §27 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów produkcyjno-
usługowych oznaczonych symbolami 1PU2 - 8PU2
ust. 1 pkt 1b 
•  wykreślić  zakaz  instalacji  demontażu  pojazdów  wycofanych  z
eksploatacji

działki nr
181/2, 183/38,

186/1,
1226/168

1PU2
§27 ust.1 pkt 1

lit. b

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 61.26.1

497 61.27.3 ust. 3a 
•  wykreślić  całkowicie  jako  nie  realne  do  spełnienia  gdyż  jeżeli
obecnie  posadzimy drzewa to wysokość 1,80 m osiągną  one po 10
latach

§27 ust.2 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Zapis nie nakazuje wysokości drzew, ponadto dopuszcza rozwiązania alternatywne
(urządzenia izolacyjne).

498 61.27.5 •  wskaźniki  intensywności  zabudowy  do  2,0 we  wszystkich
oznaczeniach planu tego paragrafu 

§27 ust.2 pkt 2 nieuwzględniona Uwzględnienie  uwagi  naruszałoby  wskaźnik  ustalony  w  studium  (1,50,  w
wyjątkowych przypadkach wyżej, lecz nie więcej niż 1,80)

499 61.27.6 •  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne i
ujednolicić wskaźniki zabudowy do 0,85 

§27 ust.2 pkt 3 nieuwzględniona Uwzględnienie  uwagi  naruszałoby  wskaźnik  ustalony  w  studium  (0,50,  w
wyjątkowych przypadkach wyżej, lecz nie więcej niż 0,60)

500 61.27.7 •  zwiększyć wysokość budynków 30 m we wszystkich oznaczeniach
planu tego paragrafu 
•  a budynki gospodarcze do 10,0 m 

§27 ust.2 pkt 5
lit. a, b, c

nieuwzględniona Ustalenia  mają  na  celu  ochronę  krajobrazu  lub  sąsiadującej  zabudowy o  funkcji
mieszkaniowej

501 61.27.8 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej §27 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

502 61.27.9 •  zlikwidować ograniczenia powierzchni działek z punktu 8 §27 ust.2 pkt 8 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie likwidacji ustalenia; uzasadnienie jak dla uwagi
nr 19.23.10.

503 61.28.4 §28 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy
zagrodowej oznaczonych symbolami 1RM - 4RM
•  zwiększyć i ujednolicić dla tych samych przeznaczeń maksymalne
wskaźniki pow. zabudowy do 0,7  

ul. Gliwicka, 
dz. nr

85/6, 86/6,87/6
części dz.

104/5, 192/8
(obszar 61.28)

1RM
§28 ust.2 pkt 3

nieuwzględniona Ustalenie  wskaźnika  powierzchni  zabudowy  =  0,70  naruszałoby  wytyczne
obowiązującego studium.

504 61.28.6 •  zlikwidować ograniczenie powierzchni i długość elewacji frontowej §28 ust.2 pkt 6 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.22.8

505 61.32.6 ust. 2 pkt d •  dopuścić zabudowę rolniczą "ul. Gliwicka,"
399/79,
402/79,

(obszar 61e)
"ul. Wolności"

dz. nr 219/1
(obszar 61f)

20RZ
12RZ
§32

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

506 61.32.7 ust. 3 •  wykreślić zakaz zabudowy nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

507 61.32.9 •  zwiększyć  wysokość  budynków  mieszkalnych  do  12 m  a
gospodarczych do 11 m
•  zlikwidować ograniczenie powierzchni nowej zabudowy

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.31.3

508 61.33 §33 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  lasów
oznaczonych symbolami 1ZL - 20ZL
ust. 2 •  dopuścić zabudowę tgz leśną 

"ul. Gliwicka,"
399/79,
402/79,

(obszar 61e)

3ZL
§33

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.33

509 61.34 §34 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  rolnych
przeznaczonych do zalesienia, oznaczonych symbolami 1ZLd - 4ZLd
ust. 2 •  dopuścić zabudowę tgz leśną 

"ul. Gliwicka,"
399/79,
402/79,

(obszar 61e)

1ZLd
§34

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.34
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510 61.41 24.05.2019 M.B. §41 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  terenów  wód
powierzchniowych oznaczonych symbolami 1WS - 32WS
ust. 3 pkt a
•  dopuścić obiektów towarzyszących hodowli rybackiej jak rybałówki
.budynki na łódki, sieci itp…

ul. Gliwicka
 403/79,
398/79

(obszar 61e)

6WS
§41

nieuwzględniona Części działek nr 403/79, 398/79 są położone w jednostce 6WS i obejmują fragment
koryta rowu CH-10 (wraz z obwałowaniami),  w obrębie którego występuje obszar
szczególnego  zagrożenia  powodzią.  Dopuszczenie  sytuowania  zabudowy  jest
niewskazane, tym bardziej że rów CH-10 nie służy hodowli rybackiej.
Zob. również uzasadnienie rozstrzygnięcie uwagi nr 19.41.

511 61.42 §42 Przeznaczenie  i  zasady  zagospodarowania  dróg  publicznych
oznaczonych symbolami 1KDA, laKDGP - lhKDGP, 1KDG - 3KDG,
1KDZ,  laKDL  -  IcKDL,  2aKDL,  2bKDL,  3aKDL,  3bKDL,  4KDL,
5aKDL - 5dKDL, 6KDL - 12KDL, 1KDD, 2aKDD, 2bKDD, 3KDD -
5KDD,  6aKDD,  6bKDD,  7KDD  -  17KDD,  18aKDD,  18bKDD,
19aKDD, 19bKDD, 20KDD - 32KDD, 33aKDD, 33bKDD, 34aKDD,
34bKDD, 35KDD - 38KDD, 39aKDD, 39bKDD, 40KDD - 45KDD
Dopuścić  drogi  gminne  i  powiatowe  pozostawienie  w  istniejących
liniach rozgraniczających

- §42 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.42

512 62.3 3. Par. 7 ust. 3 pkt 1 - wykreślić zakaz zmiany ukształtowania terenu,
w tym jego niwelacji lub nadsypywania. 

- §7 ust. 3 
pkt 1

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie całkowitego wykreślenia zapisu - jest on istotny
dla profilaktyki przeciwpowodziowej oraz ochrony krajobrazu.

513 62.5 5. Dopisać w par. 18 ust. 1 pkt 1 – literę e - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. 

dz. nr: 
522/114,
521/114, 

115, 216/114

19UM 
(powinno być
18UM), 2UM

§18

nieuwzględniona W  związku  ze  zmianą  przeznaczenia  części  terenów  18UM  i  19UM  na  M,U
ingerencja w ustalenia §18 jest zbędna. 

514 62.7 7. Zmienić w par. 13 ust. 1 pkt 3) - z 40KW na 100KW - §13 ust. 1  pkt
3

nieuwzględniona Zapis wynika z dostosowania do ustawy o elektrowniach wiatrowych; dopuszczenie
instalacji  o  mocy  większej  niż  moc  mikroinstalacji  określona  w ustawie
skutkowałoby  koniecznością  wykluczenia  funkcji  mieszkaniowej  we  wszystkich
terenach UM oraz w ich sąsiedztwie, w zasięgu 10-krotnej wysokości instalacji.

515 62.8 8. Dopisać  w  par. 13 ust. 1 pkt 4  -  lit.  a.  dopisać  M,U  oraz  M  i
wykreślić pracujących wyłącznie na potrzeby zabudowy usytuowanej
na danym terenie. 

-  §13 ust. 1 pkt
4 lit. a

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenie instalacji o mocy powyżej 100kW
wytwarzających  energię  ze  źródeł  odnawialnych  głównie  dla  odbiorców
zewnętrznych,  ze  względu  na  brak  wskazania  takiej  możliwości  dla  wszystkich
terenów w studium.

516 62.9 9. Dopisać w par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. B - obszar 1ZI oraz RU. -  §13 ust. 1 pkt
4 lit. b

tereny RU,1ZI

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia lokalizacji urządzeń OZE o mocy
powyżej 100kW na terenie 1ZI, ze względu na brak wskazania takiej możliwości  w
studium.

517 62.10 10. Dopuścić  w  obszarach  2UM,  1UM i  19UM wszystkie  funkcje
przewidziane w 1M,U - 51M,U

dz. nr: 
522/114,
521/114, 

115, 216/114

 19UM
(18UM)

§18

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenia terenu na cele usług społecznych -
brak zgodności ze studium. Teren 18UM jest położony w obszarze UM wyznaczonym
w studium, w których nie dopuszcza się lokalizacji usług społecznych.
W odniesieniu do terenu 1UM i 2UM uwaga jest bezprzedmiotowa -  teren występuje
w projekcie mpzp Paniówki.

518 62.11 11. Dopisać  w  par. 18 ust. 1 pkt 1  -  lit.  A  usług  budowlanych  i
stolarskich, w lit. B usługi budowlane, usługi stolarskie. 

§18 ust. 1 
pkt 3 lit. a

W ramach  porządkowania  formy zapisu  w  ust.  1  pkt  1  dodaje  się  zapis  (pkt  e)
dopuszczający wszystkie usługi nie wymienione w lit. a - d, z wyjątkami określonymi
w pkt  3  lit.  a;  usługi  stolarskie  mieszczą  się  w  zakresie  ogólnego  pojęcia  usług
zgodnie ze słownikiem planu, w definicji dodaje się usługi budowlane  

519 62.12 12. W  par. 18 ust. 1 pkt 3  lit.  A  wykreślić  w  tired  pierwszym
„lokalizacji stacji paliw" oraz w tired trzecim - „opału (z wyjątkiem
przeznaczonego na potrzeby własne użytkownika terenu) surowców i
materiałów pylących". 

§18 ust. 1 
pkt 3 lit. a

nieuwzględniona Uwaga  nieuwzględniona  ze  względu  na  potencjalną  uciążliwość  wnioskowanych
sposobów zagospodarowania dla funkcji mieszkaniowej.

520 62.13 13. Wykreślić w par. 18 ust. 1 pkt 3 lit. b w całości. §18 ust. 1 
pkt 3 lit. b 

nieuwzględniona Zapisy  są  niezbędne  do  zapewnienia  ładu  przestrzennego  -  nakaz  odseparowania
terenów  działalności  gospodarczej  od  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  i
mieszkaniowo-usługowej ma na celu również ochronę zdrowia ludzi.

521 62.14 14. Wykreślić w par. 18 ust. 1 pkt 3 lit. c w całości. §18  ust. 1 pkt 
3 lit. c 

nieuwzględniona Zapis  jest  niezbędny  ze  względu  na  ograniczenia  wynikające  z  bilansu  terenów
przeznaczonych  pod  zabudowę  -  nie  jest  możliwe  bezwarunkowe  dopuszczenie
funkcji mieszkaniowej w terenach UM, ze względu na ich rozległą powierzchnię; w
odniesieniu  do  nieruchomości  wskazanych  w  uwadze  postulat  jest  sprzeczny
z uwzględnionymi  oczekiwaniami  dopuszczenia  szerszego  zakresu  działalności
gospodarczej. (Lp. 55.1, 55.9, 55.10)
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522 62.18 24.05.2019 M.B. 18. W  par. 22 ust. 1 pkt 2  lit.  A  wykreślić  „z  wyłączeniem  handlu
opałem, sypkimi materiałami budowlanymi". 

- §22 ust. 1 pkt 
2 lit.a

(R,MU)

nieuwzględniona Podtrzymuje się wykluczenie zmiany sposobu użytkowania terenów zabudowy R,MU
(obecnie U,RM) w kierunku handlu opałem i sypkimi materiałami budowlanymi, ze
względu  na  potencjalną  uciążliwość  takiej  funkcji  dla  sąsiedniej  zabudowy
mieszkaniowej.
(uwaga jest powieleniem uwagi 61.22.1)

523 62.20 20. W par. 22 ust. 1 pkt 3 lit. D i E wykreślić. - § 22 ust. 1 
pkt 3 lit. d,e

nieuwzględniona Zapis  ma  na  celu  kształtowanie  ładu  przestrzennego  oraz  ochronę  warunków
zamieszkania na sąsiednich działkach o funkcji mieszkaniowej.

524 62.21 21. W par. 22 ust. 2 pkt 3 zwiększyć do 60%. - § 22 
ust. 2 pkt 3

nieuwzględniona Wskaźnik powierzchni zabudowy ustalony w projekcie planu = 30% to maksymalna 
wartość dopuszczalna zgodnie ze studium.

525 62.24 24. W par. 22 ust. 2 pkt 5  zmienić  maksymalną  wysokość  zabudowy
na „nie więcej niż 35m". W punktach b i c zmienić na „nie więcej niż
12m". 

2RM,U § 22 
ust. 2 pkt 5

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie określenia maksymalnej wysokości zabudowy do
35m. 
(Aktualny symbol terenu: 2U,RM)

526 62.26 26. W par. 25 przenieść stacje paliw dopuszczalnego przeznaczenia do
przeznaczenia  podstawowego  oraz  dopisać  w  przeznaczeniu
podstawowym obiekty gastronomiczne i hotelowe. 

- UPH
§ 25  ust. 1

nieuwzględniona Nie  ma  potrzeby  dokonywania  wnioskowanych  zmian,  Stacje  paliw  nie  będą
dominującą  funkcją  w  terenach  UPH,  ze  względu  na  ich  rozległą  powierzchnię,
obiekty hotelowe wchodzą w zakres usług turystyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a, a  gastronomiczne - w zakres usług konsumpcyjnych (ust. 1 pkt 2 lit. a) 

527 62.27 27. W par. 25 ust. 1 pkt 1 lit. B dopisać wynajem - § 25  ust. 1 nieuwzględniona Wynajem jest  formą  udostępnienia  nieruchomości  lub  rzeczy,  nie  określa  funkcji
terenu

528 62.28 28. Wykreślić par. 25 ust. 1 pkt 3 lit. A-E - § 25  ust. 1 pkt
3

nieuwzględniona Zapisy w ust.1 pkt 3 lit.  a-c są niezbędne dla kształtowania ładu przestrzennego w
terenach UPH oraz w ich strefach stykowych z terenami o funkcji  mieszkaniowo-
usługowej; ustalenia w lit. d, e są niezbędne do zachowania zgodności ze studium,
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami
odrębnymi.

529 62.29 29. par. 25 ust. 2 pkt 2  zmienić  na  1UPH  -  6UPH  i  wykreślić  tiret
drugi. 

5UPH, 6UPH § 25  ust. 2 pkt
2

nieuwzględniona Wskaźnik intensywności  zabudowy = 1,50 ustalony dla  terenów 5UPH,  6UPH to
maksymalna wartość dopuszczalna zgodnie ze studium.

530 62.30 30. W par. 25 ust. 2 pkt 3 podwyższyć do 75%. - § 25  ust. 2 pkt
3

nieuwzględniona Wskaźnik  powierzchni  zabudowy =  50%  ustalony  dla  terenów  5UPH,  6UPH  to
maksymalna wartość dopuszczalna zgodnie ze studium.

531 62.31 31. Wykreślić par. 25 ust. 2 pkt 5 lit. A-D - § 25  ust. 2 pkt
5

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  pozostawienia  jedynie  zapisu  o  wysokości
zabudowy  (35m)  dla  wszystkich  terenów,  ze  względu   na  konieczność
jednoznacznego  określenia  w  planie  dopuszczalnej  wysokości  budynków  oraz
zachowania zgodności z obowiązującym studium.

532 62.32 32. W par. 25 ust. 2 pkt 6  lit.  A zmienić  1UPH -  4UPH na  1UPH -
6UPH oraz wykreślić literę B. 

- § 25  ust. 2 pkt
6

nieuwzględniona Zapis  ma  na  celu  kształtowanie  ładu  przestrzennego,  ze  względu  na  sąsiedztwo
planowanych terenów mieszkaniowo-usługowych. 

533 62.34 34. W  par. 26 ust. 1 pkt 1  lit. B  wykreślić  wszystko  od  słów  „z
wyjątkiem" 

- PU1

§26

nieuwzględniona Podtrzymuje  się  wykluczenie  możliwości  lokalizacji  w  terenach  PU1  obiektów,
których generalne dopuszczenie obniżyłoby potencjał inwestycyjny terenów  PU1 dla
funkcji produkcyjno-usługowych:
- instalacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - jako  przedsięwzięcia
znacząco oddziałujące na środowisko, instalacje te powinny być sytuowane w ściśle
określonych lokalizacjach;
- budynków usług społecznych - ze względu  na brak potrzeb rozbudowy gminnej
infrastruktury społecznej na terenach PU1,
-  handlu  detalicznego  -  ze  względu  na  usytuowanie  terenów  PU1  w  strukturze
przestrzennej gminy i silne oddziaływanie obiektów handlowych sytuowanych poza
lokalnymi  ośrodkami  usługowymi  jako  generatorów  ruchu  samochodowego,  co
mogłoby zwiększyć potrzeby rozbudowy układu drogowego - przy braku możliwości
finansowania tych zadań po stronie gminy; obiekty handlu detalicznego (w tym o
powierzchni  powyżej  2000m2)  należą  do  podstawowego  przeznaczenia  terenów
UPH,  których  usytuowanie  w  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej  w  wymiarze
gminnym  oraz  ponadlokalnym  jest  właściwe  dla  rozwoju  handlu  i  innych  usług
konsumpcyjnych.     

534 62.35 35. W  par. 26 ust. 1 pkt 2  dopisać  literę  E  :  zabudowa  produkcji
rolniczej, przetwórstwa rolnego i usług rolniczych. 

-  26 ust. 1 
pkt 2

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  dodania  zabudowy  produkcji  rolniczej,
przetwórstwa rolnego - funkcje te mieszczą się w pojęciu zabudowy produkcyjnej,
stanowiącej przeznaczenie podstawowe.
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535 62.36 24.05.2019 M.B. 36. W par. 26 ust. 1 pkt 3 wykreślić litery A - D. - 26 ust. 1 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi 62.28

536 62.37 37. W par. 26 ust. 2 pkt 2 w obszarach 1PU1 oraz 2PU1 zwiększyć do
- 3,00. 

- 26 ust. 2 
pkt 2

nieuwzględniona Podtrzymuje się ustalenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy = 2,50,
ze względu na ustalenia obowiązującego planu miejscowego.  

537 62.38 38. W par. 26 ust. 2 pkt 2  zwiększyć  co do wszystkich  obszarów do
75%. 

- 26 ust. 2 
pkt 3

nieuwzględniona Uwzględnienie  uwagi  naruszałoby  wskaźnik  ustalony  w  studium  (0,50,  w
wyjątkowych przypadkach wyżej, lecz nie więcej niż 0,60)

538 62.39 39. W par. 26 ust. 2 pkt 5 wykreślić litery A-C oraz słowo „w tym". - 26 ust. 2 
pkt 5

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  pozostawienia  jedynie  zapisu  o  wysokości
zabudowy  (35m)  dla  wszystkich  terenów,  ze  względu   na  konieczność
jednoznacznego  określenia  w  planie  dopuszczalnej  wysokości  budynków  oraz
zachowania zgodności z obowiązującym studium.

539 62.40 40. W par. 26 ust. 2 pkt 6  zwiększyć  co do wszystkich  obszarów do
200m.

1PU1, 2PU1 26 ust. 2 
pkt 6

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w zakresie  ustalenia  maksymalnego wymiaru elewacji  w
terenach  1PU1,  2PU1 na 200m,  ze  względu  na   brak  możliwości  przestrzennych
sytuowania takich budynków oraz potrzeby ochrony krajobrazu. 

540 62.42 42. W par. 26 ust. 2 pkt 8 zmniejszyć co do wszystkich obszarów na
500 m2. 

1PU1, 2PU1 26 ust. 2 
pkt 8

nieuwzględniona Podtrzymuje się ustalenie minimalnej wielkości działki budowlanej w terenach 1PU1,
2PU1 -  1000m2,  co ma  na  celu  przeciwdziałanie  rozdrobnieniu  własnościowemu,
ponieważ są to tereny wymagające znacznych nakładów inwestycyjnych w zakresie
rozbudowy układu drogowego i infrastruktury technicznej, których nie będą w stanie
ponieść mali inwestorzy.

541 62.43 43. W par. 27 ust. 1 pkt 1  lit.  B  wykreślić  wszystko  od  słów  -  „  z
wyjątkiem".

- PU2

§27

nieuwzględniona Podtrzymuje się  wykluczenie możliwości lokalizacji w terenach PU2 sposobów 
zagospodarowania, których generalne dopuszczenie obniżyłoby potencjał 
inwestycyjny terenów PU2 dla funkcji produkcyjno-usługowych, miałoby 
konfliktogenny wpływ ze względu na funkcje terenów sąsiednich oraz prowadziłoby 
do pogorszenia ładu przestrzennego.
Zob. również uzasadnienie uwagi nr 62.34.

542 62.44 44. Obszar 1 PU2 zamienić na kat. PU1 wraz z wyżej wymienionymi
poprawkami. 

1PU1 1PU1 nieuwzględniona Teren 1PU2 sąsiaduje z obszarem administracyjnym Miasta Gliwice i nie ma obsługi
komunikacyjnej  z  obszaru  Gminy  Gierałtowice..  W dokumentach  planistycznych
Miasta Gliwice teren przeznacza się na cele usługowo-produkcyjne,  co odpowiada
kategorii terenów PU2 w dokumentach Gminy Gierałtowice.

543 62.45 45. W  obszarach  PU1,  PU2,  UPH,  RM,  RM,U,  UM,  M,U  ,  WS
dopuścić  zabudowę  zagrodową,  produkcję  rolniczą,  zabudowę
produkcji rolniczej, przetwórstwo rolne, usługi rolnicze. 

tereny PU1,
PU2, UPH,
RM, RM,U,

UM, M,U, WS

$26, $27, $25,
$28, $22, $18,

$17, $41

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
-  dopuszczenia  rozwoju  wnioskowanych  funkcji  w  terenach  WS,  które  zostały
wyznaczone w celu zagwarantowania ochrony koryt cieków oraz umożliwienia ich
regulacji  i  wykonywania robót utrzymaniowych, w tym zaliczanych do inwestycji
celu publicznego - dopuszczenie zabudowy utrudniałoby prowadzenie tych działań;
- dopuszczenia sytuowania nowej zabudowy zagrodowej, a także zabudowy produkcji
rolniczej w terenach, w których mogłoby to prowadzić do ograniczenia możliwości
zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem podstawowym lub
powodować konflikty funkcjonalne (PU1, PU2, UPH, UM, M,U).

544 63.2 24.05.2019 M.G. 2. W  par. 17.  ust.1  pkt  2  lit.a  wnoszę  o  to,  aby  wykreślić
„przetwórstwa rolnego". 

dz. nr:
101/22, 102/22

14M,U
$17 ust.2 pkt 3

nieuwzględniona Uwzględnienie  uwagi byłoby sprzeczne z przyjęta  zasadą,  aby nie dopuszczać do
lokalizacji  nowych  działalności  gospodarczych  o charakterze  produkcyjnym  w
terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych.

545 63.3 3. Wnoszę o to,  aby zwiększyć  w par. 17 ust.2.  pkt  3  Maksymalny
wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu 14 M,U do 50%.

nieuwzględniona W projekcie planu dla  terenu 14M,U ustalono maksymalny wskaźnik powierzchni
zabudowy = 35%; jest to największa wartość dopuszczalna zgodnie ze studium .

546 63.7.1 pkt 1 
Zapisy  wymienionego  punktu  Planu  są  nieprecyzyjne  i  przez  to
umożliwiają uzyskanie zgody na wykonywanie zakazanej działalności
np. w przypadku rozbudowy istniejącego zakładu, którego działalność
wcześniej nie stwarzała zagrożenia dla życia i zdrowia. 
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zmianę tego punktu na:
• Budowy  oraz  rozbudowy  zakładów,  których  działalność  będzie
stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz stwarzać ryzyko
wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych  i  katastrof
budowlanych. 

- §7 ust.1 pkt 1 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr   19.7.1

547 63.7.3 pkt  4  • wnoszę  o  zmianę  tego  punktu  na  następujące  brzmienie:
„realizacji  inwestycji  jeżeli  ich  uciążliwość  nie  zamknie  się  w

- §7 ust.1 pkt 4 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.4
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granicach  działki",  wnoszę  o  wykreślenie  pozostałej  części  tego
punktu 

548 63.7.4 24.05.2019 M.G. pkt 5  
• Wnoszę  o  zmianę  tego  punktu  i  pozostawienie  słów  „nie
oczyszczonych ścieków bytowych" oraz wykreślenie pozostałych
• Uzasadnieniem tej  zmiany jest  to,  że  wody deszczowe zgodnie z
przepisami również są ściekami. 

- §7 ust.1 pkt 5 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.7.4

549 63.7.7 pkt 6d
Wnoszę o wykreślenie słów „w szczególności" i zamienienie ich na
„w tym „ 
Zapisy  wymienionego  punktu  planu  są  nieprecyzyjne  umożliwiają
powstanie zagrożenia powodzią na nowych terenach oraz w związku z
realizacją przedsięwzięcia umożliwiają trudny do określenia czasowy
zanik grawitacyjnego spływu wód, a także umożliwiają niekorzystną
zmianę poziomu wód na działkach sąsiednich. 
Punkt ten powinien brzmieć w następujący sposób
• Realizacji  przedsięwzięć  prowadzących  do  powstania  lub
zwiększenia  zagrożenia  powodzią  lub  zalewaniem  wodami
opadowymi i gruntowymi, poprzez: 
- naruszenie  ustalonych  w  planie  wartości  wskaźnika  powierzchni
biologicznie czynnej, 
- likwidację  bądź  zabudowę  cieków  naturalnych  i  rowów
stanowiących elementy sieci hydrograficznej istotnej dla odwadniania
terenu 
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  zanikiem
grawitacyjnego odpływu wód
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  podniesieniem
poziomu wody na działkach sąsiadujących z korytami cieku.

- §7 ust.1 pkt 6
lit. d 

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.7

550 63.7.8 p.6e 
• Wnoszę aby punkt ten rozszerzyć na wszystkie cieki 

§7 ust.1 pkt 6
lit. e 

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.8

551 63.7.11 Eksploatacja  nie  może  obniżać  terenu  poniżej  lustra  wody  rzeki
Kłodnicy  w  normalnych  stanach  pogodowych  na  wysokości  ujścia
potoku Chudowskiego do Kłodnicy 

- §7 ust.2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr40.9.3

552 63.7.13 pkt 3a • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy
 pkt 3b  • objąć  tym  obszarem  całe  środowisko  przyrodnicze
sołectwa 
pkt 3c • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy 
pkt 3d • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy

- §7 ust.2 pkt 3
lit. a - d

(obszary OFI,
OFS, OFP,

OFM)

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.7.14

553 63.7.15 pkt 3-6 
Zapisy planu są nie precyzyjne, a właściwie umożliwiają prowadzenie
eksploatacji górniczej w sposób niezgodny z zapisami obowiązującego
prawa (między innymi z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze). 
Mając na uwadze powyższe w celu uniknięcia podniesionego sposobu
interpretacji  zapisów  planu  wnoszę  o  dodanie  do  §7  jako  ust.  5
następującego zapisu. 
Stosowanie  i  interpretacja  zapisów  niniejszego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nie może stać w sprzeczności, ani
prowadzić  do  ominięcia  przepisów  powszechnie  obowiązujących,
które  muszą  mieć  charakter  nadrzędny  w  stosunku  do  zapisów
niniejszego planu. 

- §7 ust.2 pkt 3-
6

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.7.15

554 63.7.16 pkt 7  • Wnoszę o to  aby na końcu  dopisać słowa „w tym głównie
profilaktyczną" 

- §7 ust.2 pkt 7
(obecnie 8)

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.12
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555 63.7.17 24.05.2019 M.G. pkt 7 lit. a 
Zapis podniesionego punktu planu zakazuje prostowania koryt cieków.
Takie  postanowienia  planu  uniemożliwią  skuteczną  przebudowę
koryta  potoku  Chudowskiego  na  odcinku  od  ulicy  Polnej  do  ul.
Gliwickiej  w  Przyszowicach,  a  zarazem  mogą  dać  Spółce
Restrukturyzacji  Kopalń  pretekst  do  odstąpienia  od  realizacji  tego
zadania. 
W związku z powyższym w celu ułatwienia realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu pogłębienie Potoku Chudowskiego wnoszę o zmianę
zapisu §7 ust 2 punkt 7 lit a na:
a) zakazuje  się  regulacji  cieków  naturalnych  skutkującej  likwidacją
starorzeczy 
Ewentualnie wykreślenie punktu oznaczonego lit a z §7 ust 2 punkt 7 

- §7 ust.2 pkt 7
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 24.II.2

556 63.7.18 Wnoszę też o to aby dodać: 
• w  celu  umożliwienia  wykorzystania  terenów  zgodnie  z
przeznaczeniem określonym w ustaleniach  planu  zagospodarowania
przestrzennego  zarówno  do  celów  inwestycyjnych,  gospodarczych
produkcyjnych (w tym rolnictwo) rekreacyjnych nie wolno dopuścić
do znacznej różnicy rzeźby terenu jak i znacznej różnicy pochylenia
terenu 

- §7 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.14

557 63.7.19 Odnośnie ust. 3
pkt 2 Wnoszę o to aby wykreślić słowa 
• R - ograniczenie sytuowania budynków i budowli rolniczych 

- §7 ust.3 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

558 63.7.20 pkt 3a Wnoszę o to aby wykreślić słowa:
• ograniczenie  sytuowania  nowej  zabudowy  -  zgodnie  z  zasadami
określonymi w §32. 

- §7 ust.3 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

559 64.1 24.05.2019 Polska Grupa
Górnicza 

spółka akcyjna
Oddział KWK

Sośnica

1. Kopalnia wnosi o: 
a) zmianę zapisu w §2 punktu 1.1) i) oraz w §7 punktu 4 polegającą na
wykreśleniu obszaru wymagającego rekultywacji OR1, 
b)  usunięcie  z  rysunku  planu  obszaru  wymagającego  rekultywacji
OR1. 
Uzasadnienie: 
Przedmiotowy  obszar  obejmuje  teren  zbiornika  Wn  24/89.  W
„Prognozie oddziaływania na środowisko do projektu „Miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  sołectwa
Przyszowice""  zbiornik  ten  nosi  nazwę  „Zalewisko  przy  ul.
Słonecznej"  i  jest  wskazany  jako  siedlisko  cenne  pod  względem
przyrodniczo-krajobrazowym. 

- OR1

§2 ust.1 pkt 1
lit. i

§7ust. 4

nieuwzględniona Zdecydowana większość powierzchni zbiornika Wn24/89 stanowi grunty prywatne,
należące do osób, które na etapie opracowania studium ubiegały się o przywrócenie
wartości użytkowej terenów, stanowiących w świetle prawa grunty rolne.
Określenie  w  studium  obszaru  wymagającego  rekultywacji  wraz  z  kierunkiem
przeznaczenia "RZ - obszary użytków rolnych w ciągach ekologicznych" oznacza, że
polityka  przestrzenna  gminy  w odniesieniu  do  terenu  13RZ  nie  zakłada  działań
zmierzających do objęcia terenu szczególną ochroną prawną.
Fakt stwierdzenia ponadprzeciętnych walorów przyrodniczych obszaru nie wyklucza
możliwości  jego  rekultywacji,  nakłada  tylko  na  wykonawcę   obowiązek
uwzględnienia  istnienia  tych  walorów  przy  planowaniu  i  realizacji  robót
rekultywacyjnych, co w szczegółach zostanie określone w decyzji właściwego organu
ochrony środowiska. 
Zaznacza się, że studium nie wyklucza możliwości   zachowania zbiornika wraz z
otoczeniem w stanie obecnym, czyli przyjęcia przyrodniczego kierunku rekultywacji -
to  jednak  wymaga,  aby  kopalnia  zainteresowana  takim  kierunkiem  uregulowała
kwestie własnościowe z pozostałymi właścicielami terenu.  

560 64.2 2. Kopalnia wnosi o:
a) wykreślenie w §2 punktu 1.1)j), 
b) usunięcie z rysunku planu obszarów OFI, OFS, OFP i OFM. 
Uzasadnienie:
§2 punkt 1.1)j) brzmi: 
„Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne: (...)
j)  obszary,  w granicach których ruch zakładu górniczego może być
dozwolony  tylko  w  sposób  zapewniający  należytą  ochronę
wymienionych obiektów lub terenów: 
OFI - wymagające  ochrony  infrastruktury  technicznej  i
komunikacyjnej; 
OFS - wymagające szczególnej ochrony środowiska przyrodniczego i
zabytków, 
OFP - wymagające  ochrony  zabudowy  usługowej  i  produkcyjnej,

- §2 ust.1 pkt 1
lit. j
OFI
OFS
OFP
OFM

nieuwzględniona Zgodnie z art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  górniczego  może  w  szczególności
określić  cyt.  "obiekty  lub  obszary,  dla  których  wyznacza  się  filar  ochronny,  w
granicach  którego ruch  zakładu  górniczego  może  być  zabroniony bądź  może  być
dozwolony  tylko  w  sposób  zapewniający  należytą  ochronę  tych  obiektów  lub
obszarów."  
Wskazanie w projekcie planu obszarów, o których mowa w  §7 ust. 2,  punkt 3) -
w granicach których ruch zakładu górniczego może być dozwolony tylko w sposób
zapewniający należytą ochronę wskazanych na rysunku planu obiektów lub terenów,
stanowi niezbędny instrument umożliwiający gminie  wykonanie ciążących na niej
obowiązków  zapewnienia  zrównoważonego  rozwoju  oraz  uzyskania  optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego.
Zgodnie z prawem ochrony środowiska, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie
oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu  oddziaływaniu, a



1 2 3 4 5 6 7 8 9

istniejącej i planowanej, 
OFM - wymagające  ochrony  zwartej  zabudowy  mieszkaniowo-
usługowej istniejącej i planowanej”. 
Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje na konieczność dostosowania
wpływów  eksploatacji  górniczej  do  kategorii  odporności  obiektów
budowlanych zlokalizowanych na terenie górniczym, przy pominięciu
milczeniem  możliwości  prowadzenia  profilaktyki  budowlanej.  W
rzeczywistości  wyklucza  prowadzenie  eksploatacji.  Ww.  zapis  jest
sprzeczny  z:  Art.  144  ust. 1  ustawy Prawo  geologiczne  i  górnicze
(Dz.U.  2019,868  t.j.):  „Właściciel  nie  może  sprzeciwić  się
zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest
prowadzony zgodnie  z  ustawą.  Może on  jednak  żądać  naprawienia
wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą",
Art. 71 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z
późn. zm.): „Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
stanowią  podstawę  do  sporządzania  i  aktualizacji  koncepcji
przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  strategii  rozwoju
województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw,
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego"
oraz Art. 125 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z
późn.  zm.):  „Złoża  kopalin  podlegają  ochronie  polegającej  na
racjonalnym  gospodarowaniu  ich  zasobami  oraz  kompleksowym
wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących”:
Zastosowanie terminów: „infrastruktura techniczna i komunikacyjna",
„środowisko  przyrodnicze",  „zabytki",  „zabudowa"  skutkuje  dla
kopalni  koniecznością  oceny  kategorii  odporności  budowli  (np.
składowiska  odpadów),  obiektów  małej  architektury  (np.  figury,
ogrodzenia,  śmietniki  itp.),  co  w  praktyce  jest  niewykonalne.  W
sytuacji zaś, gdyby było wykonalne - ich niska odporność uniemożliwi
kopalni  prowadzenie  eksploatacji.  Ponadto  każda  eksploatacja
górnicza  jest  uzgadniana  z  zarządcami  infrastruktury  na  etapie
sporządzania planów ruchu. 

kto  podejmuje  działalność,  której  negatywne  oddziaływanie  na  środowisko  nie  jest
jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie
możliwe  środki  zapobiegawcze,  przy  czym  ochrona  jednego  lub  kilku  elementów
przyrodniczych  powinna  być  realizowana  z  uwzględnieniem  ochrony  pozostałych
elementów (art. 5 i 6).

561 64.3 24.05.2019 Polska Grupa
Górnicza 

spółka akcyjna
Oddział KWK

Sośnica

3. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 punktu 1-6) a).
§7 punkt 1.6.a) brzmi: 
„W obszarze objętym planem zakazuje się:(...) 
6) realizacji przedsięwzięć w sposób prowadzący do: 
a) utraty funkcjonalności systemów melioracji gruntów rolnych”. 
Uzasadnienie:  
Powyższy  zapis  nie  pozwała  na  prowadzenie  eksploatacji.  Nie  ma
możliwości prowadzenia eksploatacji tak, aby całkowicie wykluczyć
możliwość zakłócenia lub utraty funkcjonalności systemów melioracji.
Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z późn. zm.). 

- §7 ust. 1 pkt6.
lit.a

nieuwzględniona Zgodnie  ustawą Prawo wodne, gospodarowanie wodami prowadzi się w zgodzie z
interesem publicznym,  nie  dopuszczając  do wystąpienia  możliwego  do uniknięcia
pogorszenia  ekologicznych  funkcji  wód  oraz  pogorszenia  stanu  ekosystemów
lądowych zależnych od wód (w nowej ustawie Prawo wodne,  obowiązującej  od 1
stycznia 2018 r., zasada ta znajduje się w art. 9 ust. 1). Pojęcie "interesu publicznego"
zdefiniowane  w  art.  2  pkt  4  u.p.z.p.  oznacza  uogólniony  cel  dążeń  i  działań,
uwzględniających  zobiektywizowane  potrzeby  ogółu  społeczeństwa  lub  lokalnych
społeczności,  związanych  z zagospodarowaniem  przestrzennym.  Do  potrzeb  tych
należy  budowa  oraz  utrzymywanie  obiektów  i urządzeń  służących  ochronie
środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę,
regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie
wód oraz urządzeń melioracji  wodnych będących  własnością  Skarbu Państwa  lub
jednostek samorządu terytorialnego, zaliczanych do celów publicznych w rozumieniu
ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami.  Do  celów  publicznych  należy  również
wydobywanie  kopalin  objętych  własnością  górniczą.  Rolą  samorządu  gminy  jest
zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebami realizacji różnych celów publicznych
oraz  potrzeb  indywidualnych  w przestrzeni  gminy;  dopiero  stworzenie  takich
warunków  odpowiada  definicji  interesu  publicznego  zawartej  w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

562 64.4 4. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 drugiego ust. punktu 1.6) d). 
Drugi ust. §7 punkt 1.6)d) brzmi: 
„W obszarze objętym planem zakazuje się:(..)
6) realizacji przedsięwzięć w sposób prowadzący do:
d)  zwiększenia  zagrożenia  powodzią  lub  zalewaniem  wodami
opadowymi i gruntowymi, w szczególności poprzez: 
- likwidację bądź zabudowę cieków naturalnych i rowów stanowiących
elementy  sieci  hydrograficznej  istotnej  dla  odwadniania  terenu  -
oznaczonych na rysunku planu, lub poprzez zmiany ukształtowania ich
koryt skutkujące trwałym zanikiem grawitacyjnego odpływu wód". 
Uzasadnienie:  Powyższy  zapis  nie  pozwala  na  prowadzenie
eksploatacji.  Nie ma  możliwości  prowadzenia  eksploatacji  tak,  aby

- §7 ust. 1 pkt6.
lit.d

nieuwzględniona
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całkowicie wykluczyć możliwość zabudowy cieków i rowów. Ponadto
zwracamy uwagę, że już w chwili obecnej część cieków i rowów nie
spełnia swojego zadania. Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1
ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art.
71  ust. 1  i  Art.  125  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U.
2018.799 t.j. z późn. zm.). 
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5.  Kopalnia  wnosi  o  wykreślenie  w  §7  punktu  1.6)   d)  -  numer
powtórzony. 
§7 punkt 1.6)d) brzmi: 
„W obszarze objętym planem zakazuje się: (...)
6) realizacji przedsięwzięć w sposób prowadzący do: 
d)  trwałego  zaniku  przepływu  w  odcinkach  cieków  naturalnych
oznaczonych na rysunku planu. 
Uzasadnienie:  Powyższy  zapis  nie  pozwała  na  prowadzenie
eksploatacji.  Nie ma  możliwości  prowadzenia  eksploatacji  tak,  aby
całkowicie  wykluczyć  możliwość  zaniku  przepływu  w  odcinkach
cieków.  Już  w  chwili  obecnej  część  cieków  i  rowów  nie  spełnia
swojego pierwotnego zadania.  Ww. zapis jest sprzeczny z: Art.  144
ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz
Art.  71 ust. 1 i  Art.  125 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
2018.799 t.j. z późn. zm.). 

- §7 ust. 1 pkt6.
lit.e

nieuwzględniona Usunięcie  zapisu  wykluczają  cele  środowiskowe ustalone  dla  obydwu jednolitych
części wód Potoku Chudowskiego (Jasienicy) w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry, które gmina ma obowiązek uwzględnić, ponieważ PGW jest
przepisem w randze rozporządzenia  rady Ministrów.  Warunki  i  tryb  dopuszczania
odstępstw  od  ustalonych  celów  środowiskowych  określa  Prawo wodne,  a  organy
gminy nie są upoważnione do przyjmowania ustaleń w tym zakresie.

564 64.6 6.  Kopalnia  wnosi  o wprowadzenie w §7 punktu 1.7)  miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  zapisów  dopuszczających
odstępstwo od zakazu wykorzystywania odpadów wydobywczych do
rekultywacji  terenów  niekorzystnie  przekształconych  lub  do
wykonywania  innych  robót  budowlanych  i  prac  ziemnych  w
przypadku  zadań  związanych  z  usuwaniem  szkód  spowodowanych
ruchem zakładu górniczego w oparciu o zatwierdzone przez właściwe
organy projekty. 
Uzasadnienie:  
§7 punkt 1.7) brzmi: 
„W obszarze objętym planem zakazuje się: (...)
7) wykorzystywania odpadów wydobywczych do rekultywacji terenów
niekorzystnie  przekształconych  lub  do  wykonywania  innych  robót
budowlanych  i  prac  ziemnych,  w tym  nadsypywania  i  utwardzania
terenu, z wyjątkiem terenów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej,
dróg dojazdowych do terenów rolnych oraz terenów przeznaczonych
pod budynki lub budowle rolnicze - zgodnie z dalszymi ustaleniami
planu,  przy  zachowaniu  wymagań  określonych  w  przepisach
odrębnych". 
Powyższy zapis jest zbyt rygorystyczny. Kopalnia wytwarza odpady
wydobywcze,  które  w  uzasadnionych  przypadkach  mając  na
względzie  aspekt  ekonomiczny  mogą  zostać  wykorzystane  do
rekultywacji terenów. 

- §7 ust. 1 pkt 7 nieuwzględniona Projekt planu jest planem zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych, o
których mowa w art. 104 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art.
104 ust. 4 tej  ustawy, miejscowy plan terenu górniczego, niezależnie od wymagań
określonych odrębnymi przepisami, powinien zapewniać integrację wszelkich działań
podejmowanych  w  granicach  terenu  górniczego  w  celu   wykonania  działalności
określonej  w koncesji,  zapewnienia  bezpieczeństwa  powszechnego  oraz  ochrony
środowiska, w tym obiektów budowlanych. 
Nie może zatem pomijać kwestii tak istotnych, jak określenie obszarów, w których
będzie  możliwość  odzysku  odpadów  wydobywczych  poza  instalacjami  lub
urządzeniami, w przypadkach, w których wymagają tego przepisy odrębne.
W granicach gminy Gierałtowice nie można dopuścić do wykorzystywania odpadów
wydobywczych  do  celów  rekultywacji  na  całym  jej  obszarze,  w  związku  z
występowaniem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszaru, na którym
istnieje  prawdopodobieństwo  wystąpienia  zdarzenia  ekstremalnego  (zalania
w przypadku  zniszczenia  obwałowań  Kłodnicy)  oraz  w  związku  z  możliwym
wyznaczeniem dalszych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w tzw. drugim
cyklu sporządzania  map zagrożenia  i  ryzyka powodziowego,  który obejmie Potok
Chudowski,  a także  w  związku  z  potrzebą  ochrony  czwartorzędowego  poziomu
wodonośnego i gleb na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Zasady  konstrukcji  ustaleń  aktów  normatywnych  z  zakresu  planowania
przestrzennego,  których  częścią  integralną  jest  część  graficzna,  wymagają
formułowania ustaleń w taki sposób, aby możliwe było powiązanie tekstu z częścią
graficzną. Ponieważ kopalnia nie wskazała konkretnych obszarów, w których wnosi o
dopuszczenie zastosowania odpadów wydobywczych w związku z usuwaniem szkód
górniczych, co więcej - wnosi o usunięcie obszaru wyznaczonego w projekcie planu
OR1,  nie  byłoby  możliwe  dokonanie  analizy  takich  działań  w prognozie
oddziaływania na środowisko - w związku z czym zapis nie może być wprowadzony,.

565 64.7 7. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 punktu 2.1).
Uzasadnienie:  
§7 punkt 2.1) brzmi: 
„Ustała  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: 
1)  eksploatacja  nie  może  powodować  takich  zmian  powierzchni
terenu,  które  uniemożliwią  jego  wykorzystanie  zgodnie  z
przeznaczeniem określonym w planie, w szczególności które: 
a) wykluczą realizację nowej zabudowy i użytkowanie istniejącej, 

- §7 ust. 2 pkt 1 nieuwzględniona Zasadność zapisu potwierdza dotychczasowa historia dewastacji i degradacji terenów 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarze sołectwa.
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b) spowodują dewastację  gruntów rolnych w terenach oznaczonych
symbolami R,  RP,  RZ lub ich  degradację  w postaci  obniżenia  klas
bonitacyjnych”.  Zasady opisane w tym punkcie reguluje Art. 7 ust. 1
ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze  (Dz.U.  2019.868  t.j.):
„Podejmowanie  i  wykonywanie  działalności  określonej  ustawą  jest
dozwolone  tylko  wówczas,  jeżeli  nie  naruszy  ona  przeznaczenia
nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz w odrębnych przepisach".
Nie ma konieczności umieszczania takiego zapisu. 
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8. Kopalnia wnosi o zmianę zapisu w §7 punktu 2.2)a) na następującą
treść:
„ograniczać  zmiany  ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych,
minimalizując zagrożenia związane z zakłóceniem spływu wód".
Uzasadnienie:  
§7 punkt 2.2)a) brzmi:
„Ustała  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: (...) 
2) planując eksploatację należy: 
a)  ograniczać  zmiany  ukształtowania  terenu  i  stosunków wodnych,
minimalizując  zagrożenia  związane  z  zakłóceniem  lub  brakiem
grawitacyjnego spływu wód tak,  aby nie  spowodować powstawania
zalewisk bezodpływowych oraz podtopień". 
Powyższy  zapis  nie  pozwała  na  prowadzenie  eksploatacji.  Nie  ma
możliwości prowadzenia eksploatacji tak, by: 
- nie powodować czasowo zakłóceń w grawitacyjnym spływie wód, 
- nie dochodziło do powstawania okresowo zalewisk na powierzchni, 
- utrzymać  grawitacyjny  spadek  kolektorów  sanitarnych  i
deszczowych, rowów i urządzeń melioracji szczegółowej. 
Przy tego rodzaju szkodach  nie  ma  możliwości  stosowania  działań
profilaktycznych  -  powstałe  szkody  trzeba  usuwać.  Ww.  zapis  jest
sprzeczny  z:  Art.  144  ust. 1  ustawy Prawo  geologiczne  i  górnicze
(Dz.U.  2019.868  t.j.)  oraz  Art.  71  ust. 1  i  Art.  125  ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j, z późn. zm.). 

- §7 ust. 2 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona Proponowany zapis zawiera sformułowania niejednoznaczne, jakie nie powinny być 
umieszczane w akcie prawa miejscowego 

567 64.9 9. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 punktu 2.2)b).
Uzasadnienie:  §7 punkt 2.2)b) brzmi: 
„Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: (..)
2) planując eksploatację należy: 
b) dostosować planowane odkształcenia terenu do stanu technicznego
obiektów  budowlanych  lub  stosować  profilaktyczne  zabezpieczenia
obiektów,  tak  aby  nie  spowodować  zagrożeń  związanych  z  ich
użytecznością techniczno-funkcjonalną. 
Zapis  dotyczący  dostosowania  wpływów  eksploatacji  górniczej  do
stanu  technicznego  obiektów  budowlanych  wyklucza  prowadzenie
eksploatacji. Zastosowanie terminu „obiekt budowlany" skutkuje dla
kopalni  koniecznością  oceny  kategorii  odporności  budowli  (np.
składowiska  odpadów),  obiektów  małej  architektury  (np.  figury,
ogrodzenia,  śmietniki  itp.),  co  w  praktyce  jest  niewykonalne.  W
sytuacji zaś, gdyby było wykonalne - ich niska odporność uniemożliwi
kopalni prowadzenie eksploatacji. Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144
ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz
Art.  71 ust. 1 i  Art.  125 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
2018.799 t.j. z późn. zm.). 

- §7 ust. 2 pkt 2
lit. b

nieuwzględniona Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska,  kto  podejmuje  działalność  mogącą
negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  jest  obowiązany  do  zapobiegania  temu
oddziaływaniu (art. 5).
Z uzasadnienia uwagi wynika, że kopalnia chciałaby przerzucić ma właścicieli obiektów
ciężar ich zabezpieczenia przed wystąpieniem szkód górniczych,  ograniczając się do
usuwania  tych  szkód,  o których  naprawę  wystąpi   właściciel  oraz  że  dopuszcza
rozbiórkę obiektów. Takie stanowisko prowadzi do naruszenia  zarówno przywołanego
art.  5  ustawy Prawo ochrony  środowiska,  jak  art.  7  ustawy Prawo geologiczne   i
górnicze.

568 64.10 10.  Kopalnia  wnosi  o wykreślenie  w §7 punktów: 2.3),  2.4),  2.5) i
2.6). 
Uzasadnienie:  Zapisy wyżej  wymienionych punktów jednoznacznie
wskazują  na  konieczność  dostosowania  wpływów  eksploatacji

- §7 ust. 2 pkt 3
§7 ust. 2 pkt 4
§7 ust. 2 pkt 5
§7 ust. 2 pkt 6

nieuwzględniona Zgodnie z art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego może w szczególności określić
cyt. "obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego
ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w sposób
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górniczej  do  kategorii  odporności  obiektów  budowlanych
zlokalizowanych na terenie górniczym,  przy pominięciu milczeniem
możliwości  prowadzenia  profilaktyki  budowlanej,  w  rzeczywistości
wyklucza prowadzenie eksploatacji. Ww. zapis jest sprzeczny z: Art.
144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.)
oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
2018.799  t.j.  z  późn.  zm.).  Zastosowanie  terminów:  „infrastruktura
techniczna i komunikacyjna",  „środowisko przyrodnicze",  „zabytki",
„zabudowa"  skutkuje  dla  kopalni  koniecznością  oceny  kategorii
odporności  budowli  (np.  składowiska  odpadów),  obiektów  małej
architektury (np. figury, ogrodzenia, śmietniki itp.), co w praktyce jest
niewykonalne.  W  sytuacji  zaś,  gdyby  było  wykonalne  -  ich  niska
odporność uniemożliwi kopalni prowadzenie eksploatacji. 
Ponadto  każda  eksploatacja  górnicza  jest  uzgadniana  z  zarządcami
infrastruktury na etapie sporządzania planów ruchu. 

zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów."  

Wskazanie  w projekcie  planu  obszarów,  o  których mowa w   §7 ust. 2,  punkt  3) -
w granicach których ruch  zakładu górniczego  może  być  dozwolony tylko  w sposób
zapewniający należytą  ochronę wskazanych na rysunku planu obiektów lub terenów,
stanowi  niezbędny  instrument  umożliwiający  gminie  wykonanie  ciążących  na  niej
obowiązków  zapewnienia  zrównoważonego  rozwoju  oraz  uzyskania  optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego.

569 64.11 24.05.2019 Polska Grupa
Górnicza 

spółka akcyjna
Oddział KWK

Sośnica

11. Kopalnia wnosi o zmianę zapisu w §7 punktu 2.7) na następującą
treść:
„w  celu  zachowania  grawitacyjnego  spływu  wód  dopuszcza  się
regulację  cieków,  w  tym  zmiany  ich  profilu  podłużnego,  w
szczególności:
a) zaleca się  regulację cieków naturalnych tak,  aby nie  skutkowała
prostowaniem koryt oraz likwidacją meandrów i starorzeczy,
b) zaleca się pozostawianie nieuszczelnionego dna cieku, przez które
utrzymany jest kontakt z wodami gruntowymi; 
c) zaleca się zachowanie biologicznej otuliny koryt cieków". 
Uzasadnienie:  §7 punkt 2.7) brzmi: 
„Ustała  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: (...)
7)  w  celu  zachowania  grawitacyjnego  spływu  wód  dopuszcza  się
regulację cieków, w tym zmiany ich profilu podłużnego, w sposób nie
pogarszający ich stanu ekologicznego; w szczególności: 
a)  zakazuje  się  regulacji  cieków  naturalnych  skutkującej
prostowaniem koryt oraz likwidacją meandrów i starorzeczy, 
b)  nakazuje  się  pozostawianie  nieuszczelnionego  dna  cieku,  przez
które utrzymany jest kontakt z wodami gruntowymi, 
c) nakazuje się zachowanie biologicznej otuliny koryt cieków. 
Aktualne brzmienie  niniejszego punktu dopuszcza  regulację cieków
jednocześnie  stawiając  kategoryczne  nakazy  i  zakazy,  których
spełnienie w uzasadnionych przypadkach może być niekorzystne lub
niemożliwe.  Proponowana  przez kopalnię  treść  łagodzi  wymagania.
Ww.  jest  sprzeczny z:  Art.  144  ust. 1  ustawy Prawo geologiczne  i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z późn. zm.). 

- §7 ust. 2 pkt 7 nieuwzględniona We  wskazanym  punkcie  zawarte  zostały  ustalenia  dotyczące  zasad  ochrony
środowiska w zakresie wód, zgodnie z wymaganiami art. 72 ustawy Prawo ochrony
środowiska, skonkretyzowane stosownie do  lokalnych uwarunkowań, związanych z
istnieniem  sieci  rzecznej  zaliczanej  do  wód  publicznych,  w  obrębie  Jednolitych
Części Wód Powierzchniowych (JWCP): 
RW6000911655 (Kłodnica od Promnej do Kozłówki), RW60006116330 (Cienka),
RW6000611629 (Jasienica od Ornontowickiego Potoku do ujścia),
RW600061162299 (Jasienica do Ornontowickiego Potoku włącznie)
oraz  potrzeb  właściwego  gospodarowania  wodami  wynikających  z  celów
środowiskowych dla ww JWCP  ustanowionych  w Planie Gospodarowania Wodami
dla obszaru dorzecza Odry, który jest przepisem prawa w randze rozporządzenia Rady
Ministrów.
Dotrzymanie celów środowiskowych dla wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
było  warunkiem  otrzymania  przez  Polskę  środków  unijnych  na  finansowanie
inwestycji  z  z  zakresu gospodarki  wodnej.  Na etapie  sporządzania  PGW kopalnie
ubiegały się o  derogację celów środowiskowych zarówno w zakresie terminu,  jak
możliwości  nieosiągnięcia  dobrego stanu ekologicznego -  należy przypomnieć,  że
Komisja Europejska nie wyraziła na to zgody.
w  związku  z  powyższym,  Wykreślenie  warunku  zachowania  dobrego  stanu
ekologicznego jest niemożliwe. 
Jeśli chodzi o proponowaną redakcję zapisu,  ustalenia planu miejscowego nie mogą
być redagowane w formie zaleceń.

570 64.12 12. Kopalnia wnosi o zmianę zapisu w §7 punktu 3.1) na następującą
treść:
„na terenach R, RP i RZ - zakaz zmiany ukształtowania terenu, w tym
jego niwelacji  lub nadsypywania,  z  wyjątkiem robót budowlanych i
ziemnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę rolniczą, robót
związanych  z  rekultywacją  gruntów  rolnych  i  utrzymaniem  sieci
melioracyjnej  oraz  zmian  spowodowanych  wpływem  eksploatacji
górniczej”. 
Uzasadnienie: §7 punkt 3.1) brzmi: 
„Ustała się zasady kształtowania krajobrazu:
1) na terenach R, RP i Rz - zakaz zmiany ukształtowania terenu, w tym
jego niwelacji  lub nadsypywania,  z  wyjątkiem robót budowlanych i
ziemnych  na  terenach  przeznaczonych  pod zabudowę rolniczą  oraz
związanych  z  rekultywacją  gruntów  rolnych  i  utrzymaniem  sieci

- §7 ust. 3 pkt 1 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  całkowitej  rezygnacji  z zapisu.  Brzmienie
zmieniono w sposób, który jednoznacznie wyklucza możliwość jego odniesienia do
zmian ukształtowania związanych z obniżeniami terenu na wskutek eksploatacji.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

melioracyjnej. 
Kategoryczny „zakaz zmiany ukształtowania terenu" nie pozwała na
prowadzenie  eksploatacji.  Nie  ma  możliwości  prowadzenia
eksploatacji  tak,  by  nie  powodować  osiadań,  a  tym  samym  zmian
ukształtowania  terenu.  Ww.  zapis  pozostaje  w  sprzeczności  z
zapisami: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.0
2019.868 t.j.)  oraz Art.  71 ust. 1 i  Art.  125 ustawy Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z późn. zm.). 

571 64.13 24.05.2019 Polska Grupa
Górnicza 

spółka akcyjna
Oddział KWK

Sośnica

13. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §9 punktu 5.1). 
Uzasadnienie:  
§9 punkt 5.1) brzmi: 
„W celu ograniczenia zagrożenia i ryzyka powodziowego ustala się:
1)  zakaz  dokonywania  zmian  ukształtowania  oraz  sposobu
użytkowania i zagospodarowania terenu prowadzących do zwiększenia
zagrożenia powodzią, ryzyka powodziowego oraz utrudnienia ochrony
przed powodzią".
Kategoryczny  zakaz  dokonywania  zmian  ukształtowania  terenu  nie
pozwala  na  prowadzenie  eksploatacji.  Nie  ma  możliwości
prowadzenia  eksploatacji  tak,  by  nie  powodować  osiadań,  a  tym
samym zmian ukształtowania terenu. Ponadto zapis dotyczący zmian
„sposobu użytkowania  i  zagospodarowania  terenu"  jest  sprzeczny z
Art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Ww. zapis pozostaje w
sprzeczności z zapisami: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze. 

- §9 ust. 5 pkt 1 nieuwzględniona Nie  można  podzielić  zarzutu,  że  zapis  §9   ust.  5  uniemożliwi  jakąkolwiek
eksploatację, jako że "każda eksploatacja górnicza zmienia ukształtowanie terenu".
Zapis  nie  zabrania  bowiem  "jakichkolwiek"  zmian  ukształtowania  terenów,  a
wyklucza  jedynie  takie  zmiany,  które  prowadziłyby  do  zwiększenia  zagrożenia
powodzią, ryzyka powodziowego oraz utrudnienia ochrony przed powodzią

572 64.14 14.  Kopalnia  wnosi  o  wprowadzenie  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  zapisu  o  przeznaczeniu  w  nim
terenów  przyległych  do  cieków  wodnych  na  realizację  celów
publicznych. 
Uzasadnienie:  
W  sytuacji  obowiązywania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego i konieczności  wykonania prac w ciekach wodnych,
brak  proponowanego  zapisu  uniemożliwia  przeprowadzenia
ewentualnej procedury wywłaszczeniowej. 

- - nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenia terenów przyległych do cieków
bez  określenia  graficznego  "na  realizację  celów publicznych"  -   realizacja  celów
publicznych nie stanowi przeznaczenia terenu, o czym kopalnia była  informowana w
trakcie procedury sporządzania studium. Jest to szczególna zasada zagospodarowania
terenu, która musi być stosowana w połączeniu z określeniem przeznaczenia terenu i
w razie potrzeby - również zasad jego zagospodarowania. 
Wskazanie terenów dla realizacji inwestycji celu publicznego możliwe jest jedynie w
zakresie terenów, których przeznaczenie jednoznacznie wiąże się z celami, o których
mowa w art. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

573 64.15 15.  Kopalnia  wnosi  o  wprowadzenie  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  zapisu  o  możliwości  lokalizacji
nowych  przepompowni  i  odwadniania  pompami  w  sytuacjach,  w
których  utracona  została  lub  zostanie  utracona  możliwość
grawitacyjnego spływu wód w ciekach. 
Uzasadnienie:  
Brak  możliwości  lokalizacji  nowych  przepompowni  i  odwadniania
pompami nie pozwala na prowadzenie eksploatacji górniczej. Nie ma
możliwości prowadzenia eksploatacji tak, aby całkowicie wykluczyć
możliwość utraty grawitacyjnego spływu wód w ciekach. Ww. zapis
pozostaje w sprzeczności  z  zapisami: Art.  144 ust. 1 ustawy Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust.  1 i Art.
125 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018,799 t.j.  z późn.
zm.)

- - nieuwzględniona Zapis byłby niezgodny z zasadą zawartą w ustaleniach studium (Część B:  Kierunki
zagospodarowania  przestrzennego,  IV.  Obszary  i  zasady  ochrony  środowiska  i
krajobrazu,  5.  Zasady  ochrony  złóż  kopalin  oraz  zasady  ochrony  środowiska
dotyczące przedsięwzięć obejmujących eksploatację  złóż kopalin), ppkt 5.2.2.:
"  Wykluczenie  powstawania  nowych  zagłębień  bezodpływowych  (niecek)
wymagających trwałego odwadniania pompami oraz poszerzania zasięgu istniejących
niecek (...)". 

574 64.16 16.  Kopalnia  wnosi  o  wprowadzenie  w  §11  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  zapisów  dopuszczających
odstępstwo od minimalnych wielkości parametrów działek powstałych
w wyniku  podziałów w związku  z  naprawą szkód spowodowanych
ruchem zakładu górniczego. 
Uzasadnienie:   W  niektórych  przypadkach  naprawa  szkód
spowodowanych  ruchem  zakładu  górniczego  wymaga  zajęcia  i
wykupu  niewielkiej  części  nieruchomości.  Zniesienie  ograniczeń
pozwoli na wykup i naprawę szkód. 

- § 11 nieuwzględniona Zapisy zawarte w  §11 dotyczą powierzchni działek budowlanych wydzielanych w
procedurze scalenia i ponownego podziału,  nie mają zastosowania do powierzchni
działek  gruntu  wydzielanych  w zwykłej  procedurze  podziału  nieruchomości,  w
szczególności związku z likwidacją szkód, o których mowa w uwadze.
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575 64.17 17. Kopalnia wnosi o zmianę przeznaczenia i zasad zagospodarowania
części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13RZ zajętego
pod  „Zalewisko  przy  ul.  Słonecznej"  na  WS  -  Teren  wód
powierzchniowych. 
Uzasadnienie:  
Część przedmiotowego obszaru obejmuje teren zbiornika Wn 24/89.
W  „Prognozie  oddziaływania  na  środowisko  do  projektu
„Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru
sołectwa Przyszowice" zbiornik ten nosi nazwę „Zalewisko przy ul.
Słonecznej”  i  jest  wskazany  jako  siedlisko  cenne  pod  względem
przyrodniczo-krajobrazowym. 

13RZ 13RZ nieuwzględniona Uwzględnienie wniosku nie jest jest możliwe, ponieważ  następuje na zbyt późnym
etapie procedury planistycznej. O możliwości składania wniosków do planu Kopalnia
była informowana zarówno pisemnie, jak w trakcie spotkań roboczych, które odbyły
się  jeszcze   w  ramach  sporządzania  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego,  uchwalonego  w  roku  2017  r.  Wprowadzenie
wnioskowanej zmiany do projektu planu po etapie wyłożenia do publicznego wglądu
skutkowałoby  nieuzasadnionym  przedłużeniem  prac  planistycznych,  wymaga
bowiem powrotu do etapu projektowego, dostosowania dokumentacji planistycznej w
zakresie  oddziaływania  na  środowisko  i  skutków  finansowych  uchwalenia  planu,
ponowienia  procesu opiniowania i  uzgodnień,  a  także konsultacji z  właścicielami.
Warunkiem wstępnym dokonania takich zmian byłoby  zobowiązanie się kopalni do
wykupu  terenu  oraz  uzyskanie  zgody właścicieli  na jego zbycie.  W przeciwnym
wypadku koszty ustalenia  przeznaczenia WS ponosiłaby gmina.

576 64.18 24.05.2019 Polska Grupa
Górnicza 

spółka akcyjna
Oddział KWK

Sośnica

Wnioski  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  ujęte  w  punktach  1-16  mają  odniesienia  w  treści
„Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu „Miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  sołectwa
Przyszowice". W związku z tym kopalnia wnosi o wprowadzenie do
przedmiotowej Prognozy stosownych zmian z nich wynikających. 

- prognoza
oddziaływa-

nia 
na środowisko

nieuwzględniona Rozstrzygnięcie  uwag  64.1  -  64.17  nie  skutkuje  potrzebą  dokonania  zmian  w
prognozie oddziaływania na środowisko. 

577 64.19 Zwracamy  uwagę,  że  w  preambule  wyłożonego  do  publicznego
wglądu  projektu  planu  znajduje  się  powołanie  na  art.  104  Prawa
geologicznego  i  górniczego.  Przytoczone  wyżej  uwagi  pozwalają
stwierdzić,  że  zapisy  projektu  planu  nie  pozwalają  na  wykonanie
działalności określonej w koncesji, w najlepszym wypadku poważnie
działalność tę ograniczają. 

- - nieuwzględniona Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  sporządza  się  dla  terenu
górniczego bądź jego fragmentu, jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej
w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, przy czym przewidywane dla
środowiska  skutki  działalności  określonej  w  koncesji  określa  się  w opracowaniu
ekofizjograficznym.

Plan,  o którym mowa w art.  104 ust.  4 i 5 p.g.g.,  powinien zapewniać integrację
wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu wykonania
działalności określonej w koncesji, ale również w celu  zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego  oraz  ochrony  środowiska,  w  tym  obiektów  budowlanych.   Plan
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego może w szczególności określić:

- obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego
ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w
sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów;

-  obszary wyłączone z  zabudowy bądź takie,  w granicach  których  zabudowa jest
dozwolona tylko po spełnieniu odpowiednich wymagań, przy czym koszt spełnienia
tych wymagań ponosi przedsiębiorca.

Projekt wyłożony do publicznego wglądu realizuje te wymagania,  co potwierdzają
pozytywne opinie i uzgodnienia właściwych organów, w  tym OUG.

578 65.2 24.05.2019 M.B. 2. Zwiększyć w par. 17 ust.2 pkt 3 maksymalny wskaźnik powierzchni
zabudowy dla terenu 41M,U do 50%.

ul. Polna
dz. nr

1309/164

41M,U
5RP

$17 ust.2 pkt 3

nieuwzględniona W projekcie planu dla  terenu 41M,U ustalono maksymalny wskaźnik powierzchni
zabudowy = 35%; jest to najwyższa wartość dopuszczalna zgodnie ze studium .

579 65.7.1 W $7 - Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady
kształtowania krajobrazu: 
Odnośnie ust. 1: 
pkt 1 Zapisy wymienionego punktu Planu są nieprecyzyjne i przez to
umożliwiają uzyskanie zgody na wykonywanie zakazanej działalności
np. w przypadku rozbudowy istniejącego zakładu, którego działalność
wcześniej nie stwarzała zagrożenia dla życia i zdrowia. 
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zmianę tego punktu na:
• Budowy  oraz  rozbudowy  zakładów,  których  działalność  będzie
stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz stwarzać ryzyko
wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych  i  katastrof
budowlanych. 

- §7 ust.1 pkt 1 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.7.1

580 65.7.2 pkt 3a 
Zapisy  planu,  których  dotyczy  uwaga  uniemożliwiają  budowę  i

- §7 ust.1 pkt 3 Uzupełnia się zapis w §7 ust 1 pkt 3 lit. d 
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rozbudowę infrastruktury komunalnej np. rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej,  która  może zostać zakwalifikowana jako przedsięwzięcie
znacząco oddziałujące na środowisko. 
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o uzupełnienie punktu 3 o lit d z
następującym zapisem. 
pkt 3d 
• Dopuszcza się inwestycje  celu publicznego z zakresu budowy lub
rozbudowy infrastruktury technicznej. 

581 65.7.3 24.05.2019 M.B. pkt 4 
• wnoszę o zmianę tego punktu na następujące brzmienie: „realizacji
inwestycji jeżeli ich uciążliwość nie zamknie się w granicach działki",
wnoszę o wykreślenie pozostałej części tego punktu 

- §7 ust.1 pkt 4 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.4

582 65.7.7 pkt 6d
Wnoszę o wykreślenie słów „w szczególności" i zamienienie ich na
„w tym „ 
Zapisy  wymienionego  punktu  planu  są  nieprecyzyjne  umożliwiają
powstanie zagrożenia powodzią na nowych terenach oraz w związku z
realizacją przedsięwzięcia umożliwiają trudny do określenia czasowy
zanik grawitacyjnego spływu wód, a także umożliwiają niekorzystną
zmianę poziomu wód na działkach sąsiednich. 
Punkt ten powinien brzmieć w następujący sposób
• Realizacji  przedsięwzięć  prowadzących  do  powstania  lub
zwiększenia  zagrożenia  powodzią  lub  zalewaniem  wodami
opadowymi i gruntowymi, poprzez: 
- naruszenie  ustalonych  w  planie  wartości  wskaźnika  powierzchni
biologicznie czynnej, 
- likwidację  bądź  zabudowę  cieków  naturalnych  i  rowów
stanowiących elementy sieci hydrograficznej istotnej dla odwadniania
terenu 
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  zanikiem
grawitacyjnego odpływu wód
- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  podniesieniem
poziomu wody na działkach sąsiadujących z korytami cieku.

- §7 ust.1 pkt 6
lit. d

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.7

583 65.7.8 p.6e 
• Wnoszę aby punkt ten rozszerzyć na wszystkie cieki 

- §7 ust.2 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.8

584 65.7.12 Eksploatacja  nie  może  obniżać  terenu  poniżej  lustra  wody  rzeki
Kłodnicy  w  normalnych  stanach  pogodowych  na  wysokości  ujścia
potoku Chudowskiego do Kłodnicy 

- §7 ust.2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.9.3

585 65.7.14 pkt 3a • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy
 pkt 3b  • objąć  tym  obszarem  całe  środowisko  przyrodnicze
sołectwa 
pkt 3c  • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy 
pkt 3d  • objąć tym obszarem całą  część zurbanizowaną sołectwa
istniejącej i projektowanej zabudowy

- §7 ust.2 pkt 3
lit. a - d

(obszary OFI,
OFS, OFP,

OFM)

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.7.14

586 65.7.15 pkt 3-6 
Zapisy planu są nie precyzyjne, a właściwie umożliwiają prowadzenie
eksploatacji górniczej w sposób niezgodny z zapisami obowiązującego
prawa (między innymi z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze). 
Mając na uwadze powyższe w celu uniknięcia podniesionego sposobu
interpretacji  zapisów  planu  wnoszę  o  dodanie  do  §7  jako  ust.  5
następującego zapisu. 
Stosowanie  i  interpretacja  zapisów  niniejszego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nie może stać w sprzeczności, ani
prowadzić  do  ominięcia  przepisów  powszechnie  obowiązujących,

- §7 ust.2 pkt 
3-6

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr  19.7.15



1 2 3 4 5 6 7 8 9

które  muszą  mieć  charakter  nadrzędny  w  stosunku  do  zapisów
niniejszego planu. 

587 65.7.16 24.05.2019 M.B. pkt 7  • Wnoszę o to aby na końcu dopisać słowa „w tym głównie
profilaktyczną" 

- §7 ust.2 pkt 7 nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr  40.12

588 65.7.17 pkt 7 lit. a 
Zapis podniesionego punktu planu zakazuje prostowania koryt cieków.
Takie  postanowienia  planu  uniemożliwią  skuteczną  przebudowę
koryta  potoku  Chudowskiego  na  odcinku  od  ulicy  Polnej  do  ul.
Gliwickiej  w  Przyszowicach,  a  zarazem  mogą  dać  Spółce
Restrukturyzacji  Kopalń  pretekst  do  odstąpienia  od  realizacji  tego
zadania. 
W związku z powyższym w celu ułatwienia realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu pogłębienie Potoku Chudowskiego wnoszę o zmianę
zapisu §7 ust 2 punkt 7 lit a na:
a) zakazuje  się  regulacji  cieków  naturalnych  skutkującej  likwidacją
starorzeczy 
Ewentualnie wykreślenie punktu oznaczonego lit a z §7 ust 2 

- §7 ust.2 pkt 7
lit. a

nieuwzględniona
w części

Uzasadnienie jak dla uwagi nr 24.II.2

589 65.7.18 punkt 7  Wnoszę też o to aby dodać: 
• w  celu  umożliwienia  wykorzystania  terenów  zgodnie  z
przeznaczeniem określonym w ustaleniach  planu  zagospodarowania
przestrzennego  zarówno  do  celów  inwestycyjnych,  gospodarczych
produkcyjnych (w tym rolnictwo) rekreacyjnych nie wolno dopuścić
do znacznej różnicy rzeźby terenu jak i znacznej różnicy pochylenia
terenu 

- §7 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 40.14

590 65.7.19 Odnośnie ust. 3
pkt 2 Wnoszę o to aby wykreślić słowa 
• R - ograniczenie sytuowania budynków i budowli rolniczych 

- §7 ust.3 pkt 2 nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

591 65.7.20 pkt 3a Wnoszę o to aby wykreślić słowa:
• ograniczenie  sytuowania  nowej  zabudowy  -  zgodnie  z  zasadami
określonymi w §32. 

- §7 ust.3 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 19.2.4

592 66 24.05.2019 N.B. Wnoszę  o  zmianę  dotychczasowego  przeznaczenia  w  MPZP  dla
działki o nr 1855/92 z produkcyjno-usługowej na działkę budowlaną.
Prośbę swą motywuję chęcią wybudowania domu jednorodzinnego.

dz. nr 1855/92 7PU2 nieuwzględniona Brak zgodności ze studium  - działka jest położona w obszarze "obszary produkcyjno-
usługowe PU2", w którym nie ma możliwości przeznaczenia terenu pod zabudowę
mieszkaniową

593 74 24.05.2019 Ł.M. Wnoszę o zmniejszenie terenu RZ do szerokości max. 4 m (możliwość
pracy koparki) od korony skarpy w każdą stronę.

dz. nr
1978/277

23RZ nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium.  Teren  23RZ  jest  istotny  dla  czasowej  retencji  wód
opadowych, w związku z postępującym przyrostem powierzchni szczelnych w zlewni
rowu A (CH-1) i coraz częstszym występowaniem opadów nawalnych.

594 75 24.05.2019 Ł.M. W projekcie  tym znajduje  się  bardzo dużo niekorzystnych  zapisów
dotyczących  eksploatacji  górniczej,  które  w  znaczący  sposób
wpływają  niekorzystnie  na  tereny  rolne  i  które  zmieniają  się  w
zalewiska. Wprowadzenie planu doprowadzi do powstawania jeszcze
większych zalewisk przez coraz większe osiadanie terenu.

dz. nr 14 - nieuwzględniona Uwaga  zbyt  ogólna,  nie  wskazuje  konkretnych  zapisów  projektu,  które  zdaniem
wnoszącego uwagę miałyby doprowadzić do opisanych skutków.

595 77 27.05.2019 Spółka
Restrukturyzacji

Kopalń 
Spółka Akcyjna

w Bytomiu
Oddział w

Zabrzu
Kopalnia Węgla

Kamiennego
„Makoszowy"
z siedzibą w

Zabrzu 

Wnoszę o wykreślenie zapisów dotyczących §7,  pkt.  2,  ppkt 7 a,  b
oraz c". 
Uzasadnienie  wniosku:  Planowana  regulacja  potoku  Chudowskiego
zapewni równowagę ruchu rumowiska w korycie  oraz grawitacyjny
spływ  wód.  Wiąże się  to  bezpośrednio z  likwidacją  na niewielkich
odcinkach  istniejących  meandrów  i  starorzeczy.  Wynika  to
bezpośrednio  z  projektowanego  przepływu  hydraulicznego  wód  w
korycie.  Poszerzenie  koryta  cieków,  złagodzenie  nachylenia  skarp
będzie niemożliwe technicznie z powodu utraty stateczności budowli
w przypadku małych odległości pomiędzy meandrami. 
Biorąc pod uwagę prędkość przepływu hydraulicznego wód w korycie
potoku jego dno zostanie umocnione narzutem kamiennym, a w celu
stabilizacji poprzecznej wykonane zostaną gurty denne drewniane, co
w  zdecydowany  sposób  zapobiegnie  erozji  dennej  i  wymywaniu

 potok
Chudowski

§7, ust. 2 pkt 7
lit. a, b, c

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie usunięcia ppkt a - c.
Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Potoku Chudowskiego oraz
Ornontowickiego jest ważnym elementem polityki przestrzennej gminy.
SRK, a wcześniej kopalnia Makoszowy pomimo wielokrotnych apeli nie przedstawiła
projektu regulacji, który można by poddać opinii specjalistów z zakresu hydrologii i
ochrony przyrody, aby stwierdzić zgodność planowanych robót z zasadą utrzymania
dobrego  stanu  ekologicznego  cieku  oraz  "niezbędność"   zamierzonej  ingerencji
w ukształtowanie koryta i ekosystem cieku.
Z  innych  uwag  wniesionych  do  projektu  planu  wynika,  że  planowana  regulacja
dotyczy  nie  tylko  Potoku  Chudowskiego,  ale  również  odcinka  Potoku
Ornontowickiego,  który  cechuje  się  wyjątkowymi  walorami  krajobrazowymi  i
przyrodniczymi.  Nie  jest  prawdą,  że  właścicielem  Potoku  Chudowskiego
i Ornontowickiego są Wody Polskie - na znacznym odcinku cieki te płyną korytami
położonymi  na  gruntach  o  nieuregulowanym  stanie  prawnym,  głównie  będących
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koryta. 
Na skarpach konieczne jest wykonanie narzutu kamiennego pasem o
szerokości  1,0  m,  a  stopa  skarpy  zostanie  umocniona  za  pomocą
połowic żerdzi, co w zdecydowany sposób umocni je. 

własnością prywatną.

596 78.1 23.05.2019 Jastrzębska
Spółka

Węglowa S.A. 

Kopalnia Węgla
Kamiennego

„Budryk”

1. §7, „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady
kształtowania krajobrazu” ust. 1, pkt 3), lit. a):

Jest:
1. W obszarze objętym planem zakazuje się:
3) realizacji przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, z

wyjątkiem:
a) wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną,
Proponowana treść zapisu: Rezygnacja z zapisu §7 ust. 1 pkt 3), lit. a).

- §7  ust. 1 pkt 3
lit. a

nieuwzględniona Nie usuwa się  wskazanej jednostki redakcyjnej ustaleń planu; wydobywanie metanu
poprzez  otwory  wiertnicze  z  powierzchni  ziemi  doprowadziłoby  do  degradacji
rolniczej  i  leśnej  przestrzeni  produkcyjnej;  metan  może  być  eksploatowany  jako
kopalina towarzysząca w ramach koncesji na eksploatację węgla.

597 78.2 2. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 1, pkt 6, lit. a:

Jest:
1. W obszarze objętym planem zakazuje się:
6) realizacji przedsięwzięć w sposób prowadzący do:
a) utraty funkcjonalności systemów melioracji gruntów,
Proponowana treść zapisu:
1. W obszarze objętym planem zakazuje się:
6) realizacji przedsięwzięć w sposób prowadzący do:
a) trwałej utraty funkcjonalności systemów melioracji gruntów,

- §7  ust. 1 pkt 6
lit. a

nieuwzględniona Funkcjonalność  systemów  melioracji  powinna  być  zapewniona  również  w  czasie
wykonywania robót  budowlanych  związanych z ich przebudową,  ponieważ roboty
takie  powinny  być  planowane  wyprzedzająco  do  przewidywanych  zmian
ukształtowania  terenu,  w celu  zapewnienia  stałej  możliwości  grawitacyjnego
odwadniania terenu oraz niedopuszczenia do przesuszenie gruntów rolnych.
Plan  nie  może  zawierać  zapisów  nakazujących  uzyskanie  uzgodnień,  opinii  itp.
przewidzianych  w odrębnych  przepisach,  ani  uzależniać  zezwolenia  na
podejmowanie określonych przedsięwzięć od decyzji innych organów - są to ustalenia
rażąco naruszające zasady techniki prawodawczej. 

598 78.4 4. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 1, pkt 6, lit. e:

Jest:
1. W obszarze objętym planem zakazuje się:
6) realizacji przedsięwzięć w sposób prowadzący do:
e) przerwania  ciągłości  ekologicznej  odcinków cieków oznaczonych

na  rysunku  planu,  które  stanowią  korytarze  migracji  dla  ryb  i
wymagają  zachowania  dobrego  stanu  ekologicznego,  w  tym  w
zakresie  kontaktu  hydrologicznego  z  podłożem  gruntowym  i  z
otaczającymi ekosystemami zależnymi od wód;

Proponowana zmiana:
Usunąć z rysunku planu oznaczenia odcinków cieków, które stanowią
korytarze  migracji  dla  ryb  i wymagają  zachowania  dobrego  stanu
ekologicznego,  w  tym  w  zakresie  kontaktu  hydrologicznego
z podłożem gruntowym i z otaczającymi ekosystemami zależnymi od
wód, na Potoku Chudowskim i Potoku Ornontowickim.

- §7  ust. 1 pkt 6
lit. e

nieuwzględniona Cieki  będące  korytarzami  dla  ryb  są  wskazane  w planie  województwa.  Nie  ma
znaczenia fakt,  że są to cieki niewielkie - ponieważ pełnią funkcję tzw. obszarów
rdzeniowych (rozród ryb).

Wymóg  zachowania  dobrego  stanu  ekologicznego  wynika  zaś  z obowiązującego
prawa, jakim jest  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Dz.U. 2016 poz.
1967), w którym Jasienica (Potok Chudowski) wraz z systemem dopływów stanowi
dwie jednolite część wód powierzchniowych (JCWP nr RW6000611629 - od ujścia
do Kłodnicy do ujścia Potoku Ornontowickiego oraz  JCWP nrRW600061162299 -
powyżej ujścia Potoku Ornontowickiego), obydwie zaliczone zostały do naturalnych
części wód. 

Do naturalnych  części  wód  należy  również  Potok  Promna  (stanowiąca  JCWP nr
RW6000611616).

599 78.5 5. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 1, pkt 7:

Jest:
1. W obszarze objętym planem zakazuje się:
7) wykorzystywania  odpadów  wydobywczych  do  rekultywacji

terenów  niekorzystnie  przekształconych  lub  do  wykonywania
innych robót budowlanych i prac ziemnych, w tym nadsypywania i
utwardzania terenu, z wyjątkiem terenów wyłączonych z produkcji
rolnej i leśnej, dróg dojazdowych do terenów rolnych oraz terenów
przeznaczonych  pod  budynki  lub  budowle  rolnicze  -  zgodnie  z
dalszymi  ustaleniami  planu,  przy  zachowaniu  wymagań
określonych w przepisach odrębnych.

Proponowana zmiana:
Zmiana zapisu polegająca na dopuszczeniu odpadów wydobywczych
do  rekultywacji  terenów  niekorzystnie  przekształconych  lub  do
wykonywania  innych  robót  budowlanych  i  prac  ziemnych,  w tym
nadsypywania i utwardzania terenu.

- §7  ust. 1 pkt 7 nieuwzględniona Zapis  ma na celu ochronę rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej,  której  obowiązujące
przepisy  prawa  nie  chronią  przed  utratą  wartości  przyrodniczej  i potencjału
produkcyjnego.

Praktyka  dowodzi,  że  wszelkie  rozluźnienia  zapisów  prowadzić  będą  do
niekontrolowanej dewastacji gruntów rolnych. Zaznacza się, że ustalenie nie dotyczy
gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.
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600 78.6 23.05.2019 Jastrzębska
Spółka

Węglowa S.A. 

Kopalnia Węgla
Kamiennego

„Budryk”

6. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 2, pkt 1, lit. b:

Jest:
2. Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych:
1) eksploatacja nie może powodowa
 takich  zmian  powierzchni  terenu,  które  uniemożliwią  jego

wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie, w
szczególności które:

b) spowodują  dewastację  gruntów  rolnych  w  terenach  oznaczonych
symbolami R, RP, RZ lub ich degradację w formie obniżenia klas
bonitacyjnych;

Proponowana zmiana:
Rezygnacja z zapisów pkt §7 ust. 2 pkt 1), lit. b).

- §7  ust. 2 pkt 1
lit. b

nieuwzględniona Zapis  nie  wyklucza  powstawania  jakichkolwiek  szkód,  odnosi  się  do  szkód
nieodwracalnych, które powodowałyby naruszenie art,  7 PGG oraz ogólnej  zasady
zawartej  w  art.  6  Prawa  Ochrony  środowiska   "Art.  6.  ust.  1.   Kto   podejmuje
działalność  mogącą  negatywnie  oddziaływać  na środowisko, jest obowiązany do
zapobiegania  temu  oddziaływaniu";   ust.  2  "Kto  podejmuje  działalność,  której
negatywne oddziaływanie na środowisko nie  jest  jeszcze  w pełni rozpoznane, jest
obowiązany,  kierując  się  przezornością,  podjąć  wszelkie  możliwe  środki
zapobiegawcze."

601 78.7 7. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 2, pkt 2, lit. a:

Jest:
2.  Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych:
2) planując eksploatację należy:
a) ograniczać  zmiany  ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych,

minimalizując  zagrożenia  związane  z  zakłóceniem  lub  brakiem
grawitacyjnego spływu wód tak, aby nie spowodować powstawania
zalewisk bezodpływowych oraz podtopień,

Proponowana treść zapisu:
a) dążyć  do  ograniczenia  zmian  ukształtowania  terenu  i  stosunków

wodnych,

§7  ust. 2 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona Plan nie może zawierać norm "miękkich" (typu "dążyć do").

602 78.8 8. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 2, pkt 2, lit. b:

Jest:
2.  Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych:
2) planując eksploatację należy:
b) dostosować planowane odkształcenia terenu do stanu technicznego

obiektów budowlanych lub stosować profilaktyczne zabezpieczenia
obiektów;  tak  aby  nie  spowodować  zagrożeń  związanych  z  ich
użytecznością techniczno-funkcjonalną;

Proponowana treść zapisu:
b) dostosować planowane odkształcenia terenu do stanu technicznego

obiektów  budowlanych  lub  stosować   profilaktyczne
zabezpieczenia  obiektów;  tak  aby  nie  spowodować  utraty ich
użyteczności techniczno-funkcjonalnej;

- §7  ust. 2 pkt 2
lit. b

nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie rezygnacji ze sformułowania "zagrożenia".

Wymagania  bezpieczeństwa  użytkowania  obiektów  budowlanych  są  zawarte  w
przepisach techniczno-budowlanych, a sytuacje niedopełnienia tych wymagań należy
interpretować jako zagrożenia (dla użytkowników, lub środowiska i osób trzecich)

603 78.9 9. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 2, pkt 3:

Jest:
2. Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych:
3)  określa  się  obszary  oznaczone  na  rysunku  planu,  w  granicach

których  ruch  zakładu  górniczego  może  być  dozwolony  tylko  w
sposób  zapewniający  należytą  ochronę  niżej  wymienionych
obiektów lub terenów:

a) OFI - wymagające ochrony infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej,

b) OFS - wymagające szczególnej ochrony środowiska 
przyrodniczego i zabytków,

c) OFP - wymagające ochrony zabudowy usługowej i produkcyjnej 
istniejącej i planowanej,

- §7  ust. 2 pkt 3 nieuwzględniona Zgodnie z art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  górniczego  może  w  szczególności
określić  cyt.  "obiekty  lub  obszary,  dla  których  wyznacza  się  filar  ochronny,  w
granicach  którego ruch  zakładu  górniczego  może  być  zabroniony bądź    może być
dozwolony  tylko  w  sposób  zapewniający  należytą  ochronę  tych  obiektów  lub
obszarów  ."  
Wskazanie w projekcie planu obszarów, o których mowa w   §7 ust. 2,  punkt 3) -
w granicach których ruch zakładu górniczego może być dozwolony tylko w sposób
zapewniający należytą ochronę wskazanych na rysunku planu obiektów lub terenów,
stanowi niezbędny instrument umożliwiający gminie  wykonanie ciążących na niej
obowiązków  zapewnienia  zrównoważonego  rozwoju  oraz  uzyskania  optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego.
Zgodnie z prawem ochrony środowiska, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie
oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu, a kto
podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w
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d) OFM - wymagające ochrony zwartej zabudowy mieszkaniowo-
usługowej istniejącej i planowanej;

e) OFU - wymagające szczególnej ochrony zwartej zabudowy 
zlokalizowanej w strefie oddziaływania uskoku;

Proponowana zmiana:
Rezygnacja z zapisów §7 ust. 2, punkt 3).

pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe
środki zapobiegawcze, przy czym ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych
powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów (art. 5 i 6).

604 78.10 23.05.2019 Jastrzębska
Spółka

Węglowa S.A. 

Kopalnia Węgla
Kamiennego

„Budryk”

10. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 2, pkt 5, lit. c:

Jest:
2. Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych:
5) w zasięgu obszarów, o których mowa w pkt 3 lit. b, oddziaływanie 

eksploatacji na środowisko, w tym długoterminowe i 
skumulowane, nie może powodować:

c) zniszczenia  lub  obniżenia  wartości  artystycznej  obiektów
zabytkowych  wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  objętych
ochroną na podstawie ustaleń niniejszego planu;

Proponowana treść zapisu:
c) zniszczenia lub utraty wartości artystycznej obiektów zabytkowych

wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  objętych  ochroną  na
podstawie ustaleń niniejszego planu;

- §7  ust. 2 pkt 5 nieuwzględniona Utrata  wartości  artystycznej  obiektów  zabytkowych  jest  równoznaczna  z  ich
zniszczeniem, albowiem wartość artystyczna jest jedną z przesłanek uznania obiektu
za zabytek w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami. 

Zapis wyraźnie odnosi  się do przypadków,  w których utrata wartości artystycznej
nastąpiłaby w wyniku  oddziaływania eksploatacji,  nie  ma  obaw o nadinterpretację
pojęcia, ponieważ oceną zajmują się specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach

605 78.11 11. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 2, pkt 6:

Jest:
6) w zasięgu  obszarów, o których mowa w pkt 3  lit.  c  -  e, wielkości

odkształceń  nie  mogą  ograniczać  przydatności  terenów  do
zabudowy,  umożliwiając  przyjęcie  takiej  odporności  obiektów,
które wyeliminują zagrożenia dla stanu technicznego obiektu, jego
konstrukcji i nośności, oraz zagwarantują użytkowanie obiektu bez
zakłóceń;

Proponowana treść zapisu:
6) w zasięgu obszarów, o których mowa w pkt 3 lit.  c  -  e,  wielkości

odkształceń  nie  mogą  ograniczać  przydatności  terenów  do
zabudowy,  umożliwiając  przyjęcie  takiej  odporności  obiektów,
które wyeliminują zagrożenia dla stanu technicznego obiektu, jego
konstrukcji i nośności, oraz zagwarantują użytkowanie obiektu;

- §7  ust. 2 pkt 6 nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie usunięcia sformułowania "bez zakłóceń", które
stanowi istotę zapisu.

606 78.12 12. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 2, pkt 7:

Jest:
7) w  celu  zachowania  grawitacyjnego  spływu  wód  dopuszcza  się

regulację cieków, w tym zmiany ich profilu podłużnego, w sposób nie
pogarszający ich stanu ekologicznego; w szczególności:

Proponowana treść zapisu:
7) w  celu  zachowania  grawitacyjnego  spływu  wód  dopuszcza  się

regulację  cieków,  w  tym  zmiany  ich  profilu  podłużnego  i
poprzecznego, w sposób nie pogarszający ich stanu ekologicznego;
w szczególności:

- §7  ust. 2 pkt 7
(obecnie pkt

8)

nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  odniesienia  zapisu  do  wszystkich  cieków,
ponieważ poza terenami WS (którymi wyodrębniono wody publiczne wraz z terenami
przyległymi,  służącymi  utrzymaniu  i  regulacji  tych  cieków),  pozostałe   cieki  są
elementami sieci melioracji wodnych, czyli zaliczają się do gruntów rolnych  i jako
takie nie podlegają wyodrębnieniu na rysunku planu. 

Roboty dotyczące tych cieków powinny być realizowane na zasadach określonych w
przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych i w Prawie wodnym..

607 78.13 13. §7,  „Zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
zasady kształtowania krajobrazu” ust. 3, pkt 1:

Jest:
3. Ustala się zasady kształtowania krajobrazu:
1) na terenach R, RP i RZ - zakaz zmiany ukształtowania terenu, w

tym  jego  niwelacji  lub  nadsypywania,  z  wyjątkiem  robot
budowlanych  i  ziemnych  na  terenach  przeznaczonych  pod
zabudowę  rolniczą  oraz  związanych  z  rekultywacją  gruntów
rolnych i utrzymaniem sieci melioracyjnej,

- §7  ust. 3 pkt 1 nieuwzględniona
w części

Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  całkowitej  rezygnacji  z zapisu.  Brzmienie
zmieniono w sposób, który jednoznacznie wyklucza możliwość jego odniesienia do
zmian ukształtowania związanych z obniżeniami terenu na wskutek eksploatacji.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proponowana zmiana:
Rezygnacja z zapisów §7 ust. 3, punkt 1).

608 78.14 23.05.2019 Jastrzębska
Spółka

Węglowa S.A. 

Kopalnia Węgla
Kamiennego

„Budryk”

14. §9,  „Granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  i  obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów” ust. 3.

Jest:
3. Na terenach górniczych, o których mowa w ust.2, realizację nowych
obiektów  budowlanych  lub  rozbudowę  obiektów  istniejących
dopuszcza się przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów  budowlanych  oraz  informacji  o  aktualnych  warunkach
geologiczno-górniczych.
Proponowana zmiana:
Rezygnacja z zapisów §9 ust. 3.

-- §9  ust. 3 nieuwzględniona
w części

Uwaga uwzględniona w zakresie usunięcia  fragmentu zapisu odwołującego się  do
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia
obiektów budowlanych.

Uwaga nieuwzględniona w zakresie całkowitej rezygnacji z zapisu.

609 78.15 15. §9,  „Granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  i  obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów” ust. 5.

Jest:
5. W celu ograniczenia zagrożenia i ryzyka powodziowego ustala się:
1) zakaz  dokonywania  zmian  ukształtowania  oraz  sposobu

użytkowania  i  zagospodarowania  terenu  prowadzących  do
zwiększenia  zagrożenia  powodzią,  ryzyka  powodziowego  oraz
utrudnienia ochrony przed powodzią;

Proponowana treść zapisu:
1) zakaz  dokonywania  zmian  sposobu  użytkowania  i

zagospodarowania terenu prowadzących do zwiększenia zagrożenia
powodzią,  ryzyka powodziowego oraz utrudnienia ochrony przed
powodzią.

- §9  ust. 5 nieuwzględniona Nie  można  podzielić  zarzutu,  że  zapis  §9   ust.  5  uniemożliwi  jakąkolwiek
eksploatację, jako że "każda eksploatacja górnicza zmienia ukształtowanie terenu".
Zapis  nie  zabrania  bowiem  "jakichkolwiek"  zmian  ukształtowania  terenów,  a
wyklucza  jedynie  takie  zmiany,  które  prowadziłyby  do  zwiększenia  zagrożenia
powodzią, ryzyka powodziowego oraz utrudnienia ochrony przed powodzią - czego
zabrania Prawo wodne.

LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH W WYNIKU DRUGIEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU (OD 6 KWIETNIA DO 7 MAJA 2021 R.)  

610 1 20.04.2021 J. i B. K. Wnoszą  o  zmianę  działek  rolnych  na  zabudowę  mieszkaniową,
ponieważ  istnieje  możliwość  podłączenia  do  sieci  wodociągowej  i
energetycznej,  a  sąsiednie  działki  „są  przekształcone”  i  rozpoczęto
budowę domów.

dz. nr
1625/92,
1626/92,
1489/91

9R nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w wyznaczonym  w  studium
obszarze  o  kierunku  przeznaczenia  "R  -  obszary  rolne",  w  którym  polityka
przestrzenna  gminy  nie  przewiduje  możliwości  lokalizacji  zabudowy  o  funkcji
nierolniczej.

611 2 20.04.2021 J. i B. K. Nie  wyrażają  zgody  na  lokalizację  drogi  oznaczonej  symbolem
36KDD na terenie przedmiotowej działki.

ul. Ks.
Pogrzeby 31

dz. nr
353/71

36KDD nieuwzględniona Planowana droga  36KDD stanowiąca  łącznik  ulic  Jasnej   i  Floriana  ma  na celu
poprawę  warunków  bezpieczeństwa  w  rozwijającym  się  osiedlu  zabudowy
mieszkaniowej. czego obecnie nie zapewniają  ulice 34aKDD i 35KDD, ze względu
na ich parametry (szerokość od niespełna 7m do ok. 8m przy długości ok. 500m) oraz
brak przecznic.
Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową północnej części  działki 353/71 (o pow.
ok.  1  ha),  będącej  dotychczas  działką  siedliskową,  wymaga  zapewnienia
odpowiedniej obsługi komunikacyjnej.

612 3 20.04.2021 J. i B. K. Wnoszą  o  zmianę  przeznaczenia  przedmiotowej  działki  na  tereny
produkcyjno-usługowe,  konsekwencją  czego  będzie   poszerzenie
terenu 8PU2. 

dz. nr
36

rejon 
ul Polnej

11R

nieuwzględniona Brak zgodności ze studium  - działka jest położona w obszarze "Rup - obszary rolne
(perspektywiczne rezerwy dla rozwoju funkcji gospodarczych)", nie zostały spełnione
warunki zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze określone w §13 ppkt 4.2 rozdziału
II części B studium.

613 5.1 26.04.2021 A.W. 1. Na  jakiej  podstawie  zostały  podzielone  tereny  pod  tyle  różnych
rodzajów zabudowy mieszkaniowej? Czym różnił się teren, który w
planie został przeznaczony na zabudowę usługowo mieszkaniową,
od  terenu położonego tuż obok  i  przeznaczonego pod  zabudowę
mieszkaniową  jednorodzinną  czy  mieszkaniową  z  usługami?  Z
czego wynika tak duża ilość rodzajów zabudowy mieszkaniowej,
na  chwilę  obecną  w  sołectwie  występuje  w  przeważającej
większości zabudowa jednorodzinna z ewentualnymi usługami. 
Szczególnie duże obawy budzą tak duże obszary z przeznaczeniem
pod  zabudowę  usługowo-mieszkaniową,  która  pozwoli  na
lokalizowanie  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  domów

Przyszowice
cały obszar 

zasady
podziału na

tereny
o różnym

przeznacze-
niu z udziałem

zabudowy
mieszkanio-

wej 

nieuwzględniona Zasady wyodrębnienia terenów o różnym przeznaczeniu opisane są w uzasadnieniu
projektu  planu.  Służą  one  kształtowaniu  ładu  przestrzennego  oraz  zapobieganiu
konfliktom przestrzennym jakie mogą wynikać z sąsiedztwa funkcji gospodarczych
i zabudowy  mieszkaniowej,  nie  tylko  przez  rodzaj  dopuszczonych  sposobów
użytkowania  terenu,  ale  również  poprzez  różnicowanie intensywności  i gabarytów
zabudowy.  Kryteria  delimitacji  terenów  obejmowały  m.in.  dotychczasowy  stan
użytkowania  i przeznaczenia  terenu,  w  tym   strukturę  zabudowy   oraz  stan
ukształtowania układu drogowego i dostępność infrastruktury technicznej. 
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jednorodzinnych  między  innymi  usług  konsumpcyjnych,  handlu,
budynków  biurowych,  handlu  hurtowego,  baz,  budynków
magazynowych,  garażowych,  techniczno-warsztatowych.  Czy  to
właśnie nie będzie chaos przestrzenny? 

614 5.2 26.04.2021 A.W. 2. Tereny  zielone:  dlaczego  plan  nie  wyznacza  żadnych  nowych
terenów  zieleni  miejskiej,  parków  etc.  i  nowych  terenów
rekreacyjnych np. wzdłuż cieków wodnych ?
Gdzie  w  planie  błękitno-zielona  infrastruktura,  o  której  tyle  się
teraz mówi w kontekście dostosowywania się do zmian klimatu? 

Przyszowice
cały obszar

- nieuwzględniona Projekt  planu  wyznacza  nowy teren  rekreacji  o powierzchni  ok.  4  ha   w pobliżu
zbiornika  Sośnica-1.  Większe  możliwości  zagospodarowania  terenów  na  cele
rekreacyjno-wypoczynkowe (m.in. samego zbiornika Sośnica-1 oraz jego otoczenia)
rozważane są w projekcie nowej  polityki przestrzennej gminy. 
Nie wyznacza się innych nowych "terenów zieleni miejskiej" ponieważ Gierałtowice
są gminą wiejską. Wzdłuż cieków nie wyznacza się terenów zieleni, ponieważ są to w
przeważającej  mierze  tereny  prywatne,  a  przeznaczenie  nierolnicze  ułatwiłoby
degradację terenów w dolinach w ramach usuwania szkód górniczych przez kopalnie.
Plan  zabezpiecza  natomiast  tereny  w  dolinach  rzek  poprzez  zakaz  zabudowy  na
terenach  "RZ"  i  "R",  wyznaczenie  odpowiednio  szerokich  terenów "WS"  wzdłuż
koryt cieków, nakaz utrzymywania otuliny biologicznej cieków oraz szereg zapisów
w  §7 służących   osiąganiu celów środowiskowych  dla  cieków,  zgodnie z  Planem
gospodarowania wodami dla dorzecza Odry. Ponadto w terenach "RZ" dopuszcza  się
urządzenia  obsługi  ruchu turystycznego takie  jak ścieżki  piesze i  rowerowe,  stałe
miejsca ogniskowe,  ławki,  wiaty,  platformy widokowe itp. Nie stosuje się pojęcia
"błękitno-zielona infrastruktura" ponieważ nie ma umocowania  w przepisach prawa
służących  realizacji  planu.  Pojęcie  znajdzie  zastosowanie  w  ustaleniach  nowego
studium,  na poziomie którego następuje integracja  z dokumentami programowymi
różnych szczebli i sektorów planowania.

615 5.3 3. Ścieżki rowerowe: dlaczego plan nie wyznacza żadnych dróg / tras /
ścieżek / szlaków rowerowych ?
Dlaczego nie uwzględniono w planie metropolitalnych wytycznych
dotyczących tras rowerowych ? Nawet jeżeli drogi rowerowe mają
być prowadzone w ciągu dróg publicznych wydaje się słusznym
odpowiednie zapisanie tego w planie miejscowym. 

Przyszowice
cały obszar

- nieuwzględniona Zgodnie z "Ramowym programem realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w
obszarze GZM" planowana sieć tras rowerowych na terenie gminy, spójna z MSTR,
zostanie w pierwszej kolejności wprowadzona do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, którego nowa edycja jest w trakcie opracowania.
"Ramowy  program"  zaleca,  aby  wprowadzenie  tras  do  planów  miejscowych
następowało w oparciu o koncepcje techniczne dróg rowerowych - w przeciwnym
wypadku wpisanie przebiegu drogi rowerowej do planu miejscowego może utrudniać,
zamiast  ułatwiać  jej  realizację.  Takich  koncepcji  gmina  jeszcze  nie  posiada.
Realizacja drogi rowerowej  nie jest uzależniona od wprowadzenia do miejscowego
planu;  może  następować  również  na  podstawie  decyzji  o  ustaleniu  realizacji
inwestycji drogowej.

616 5.4 4. Biorąc pod  uwagę problemy gminy ze smogiem i  obecne trendy
związane z  ekologią,  dlaczego w projekcie  planu nie  ma żadnej
wzmianki o ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji (np.
informacja o dozwolonych lub zakazanych źródłach ciepła) ? 

Przyszowice
cały obszar

- nieuwzględniona Na terenie gminy Gierałtowice zaopatrzenie w ciepło odbywa się w oparciu o źródła
indywidualne;  rodzaje  dozwolonych  lub  zakazanych  instalacji  określają  obecnie
odrębne  przepisy,  które  działają  niezależnie  od  ustaleń  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego.  W  związku  z  ich  częstymi  zmianami  ich
przywoływanie w tekście planu nie jest uzasadnione, ponieważ narażałoby plan na
szybszą dezaktualizację. 

617 .5.5 5. Obawę  budzi  zbyt  duża  ilość  terenów  przeznaczonych  pod
zabudowę produkcyjną,  handel  wielkopowierzchniowy,  bazy czy
składy.  W  kilku  przypadkach  tereny  te  graniczą  na  planie
bezpośrednio z istniejącą zabudową mieszkaniową. 
Czy projektując tego typu  obszary przewidziano uciążliwości,  w
tym komunikacyjne, jakie te tereny będą generowały nie tylko dla
okolicznych mieszkańców, ale dla całej gminy ? 

Przyszowice
cały obszar

tereny
przeznaczone
pod zabudowę
produkcyjną,

handel
wielkopo-

wierzchniowy
bazy, składy

nieuwzględniona Nie można się zgodzić z twierdzeniem, że powierzchnia terenów przeznaczonych pod
zabudo- wę produkcyjną, handel wielkopowierzchniowy,  bazy czy składy jest "zbyt
duża".
Możliwości   wyznaczania  terenów o  wymienionych  funkcjach  wynikają  z  analiz
wykonanych  na  potrzeby  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodaro-wania
przestrzennego w tym z  bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym
mowa w art. 10 ust. 5 u.p.z.p. Wnioski z tych analiz wskazały, że na terenie Gminy
Gierałtowice  kontroli  wymaga  podaż  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę
mieszkaniową;  natomiast  w  stosunku  do  funkcji  wymienionych  w  uwadze  nie
występują takie ograniczenia. Istnieją natomiast przesłanki dalszego rozwoju terenów
związanych  z  działalnością  gospodarczą,  wynikające  m.in.  z  potrzeb  zrekom-
pensowania zmniejszających się dochodów budżetu gminy  związanych z górnictwem
węgla kamiennego oraz z potrzeb rozbudowy infrastruktury społecznej     (w tym
rekreacyjnej)  technicznej  i  komunikacyjnej.  Położenie gminy przy węźle  autostrad
oraz  przy  drodze  krajowej  nr44  sprzyja  rozwojowi  zabudowy  związanej  z
działalnością gospodarczą.
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Plan  zawiera  ustalenia  mające  na  celu  minimalizację  ewentualnych  uciążliwości
związanych z nową zabudową o funkcji usługowej i produkcyjnej (m.in. ustalenia §7
ust. 1 wykluczające zakłady o znaczącym oddziaływaniu na środowisko oraz mogące
być  źródłem  poważnej  awarii  przemysłowej,  ograniczenia  gabarytów  budynków
sytuowanych w terenach o funkcjach mieszanych, strefy zieleni izolacyjnej na styku
terenów produkcyjno-usługowych  z terenami mieszkaniowymi). 

618 5.6 26.04.2021 A.W. 6. Obawy wzbudzają zapisy dot. terenów, które stanowią jednocześnie
tereny przestrzeni  publicznej,  często zapisy wykluczają się,  Poza
tym plan nie wyznacza żadnych nowych przestrzeni publicznych,
których w gminie i tak nie jest  zbyt dużo i  nie są odpowiednio
zagospodarowane, aby ciekawie i bezpiecznie spędzać tam czas. 

Przyszowice
cały obszar

rysunek planu
-

przestrzenie
publiczne

nieuwzględniona W  uwadze  nie  wskazano  żadnych  przykładów  zapisów,  które  wzajemnie  się
wykluczają,  co  uniemożliwia  merytoryczną  analizę  zarzutu  i jego  ewentualne
uwzględnienie.
Relatywnie niewielki zasięg przestrzeni publicznych wynika z bardzo ograniczonej
powierzchni terenów będących własnością publiczną. Przestrzenie te zostały w planie
wyznaczone zgodnie z  z  art.  2  pkt  6 u.p.z.p.,  (przestrzenią  publiczną jest  obszar
o szczególnym znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  poprawy jakości
ich  życia  i  sprzyjający nawiązywaniu  kontaktów społecznych ze względu  na jego
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzen-ne, określony w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

619 5.7 7. Obawy budzi planowanie tak dużej  liczby i tak dużych obszarów
przeznaczonych  pod  zabudowę  produkcyjną,  handlowo-
wielkopowierzchniową,  usługową,  które  najpewniej  zostaną
uszczelnione w maksymalnym stopniu, co niewątpliwie wpłynie na i
tak nieciekawą sytuację hydrologiczną /powodziową gminy. 

Przyszowice
cały obszar

tereny
przeznaczone
pod zabudowę
produkcyjną,

handel
wielkopo-

wierzchniowy
bazy, składy

nieuwzględniona Niezależnie  od  rozwiązań  prawnych  powszechnie  obowiązujących  (opłaty  od
uszczelniania  powierz-  chni  terenu  i  obiektów  wielkopowierzchniowych),
 w projekcie planu w  §13 ust. 2 pkt 6 zawarto nakaz (dotyczący wszystkich  nowo
zagospodarowywanych działek budowlanych) stosowania rozwiązań opóź- niających
spływ wód opadowych i roztopowych z powierzchni działki budowlanej lub terenu
objętego inwestycją, opartych na infiltracji wody oraz pełniących funkcje retencyjne,
w  tym  umożliwiające  zagospodarowanie  lub  gromadzenie  wód  opadowych  i
roztopowych  w celu  ich  użytkowego wykorzystania  w obrębie  nieruchomości  lub
rozsączenia na jej terenie.

620 5.9 9. Plan zawiera zbyt dużo zapisów nieprecyzyjnych, budzących obawy
przed  nadużyciami  interpretacyjnymi.  Wydaje  się,  że  plan  jako
prawo  miejscowe  nie  powinien  zawierać  określeń:  „"  itp.,  w
szczególności,  i  podobne,  inne".  Tworzenie  katalogów otwartych
będzie  powodowało  trudności  w jednoznacznym interpretowaniu
planu  i  w  konsekwencji  doprowadzi  do  pogłębiania  się  chaosu
przestrzennego w gminie. 

Przyszowice
cały obszar

tekst planu nieuwzględniona Uwaga niemożliwa do rozpatrzenia ze względu na zbyt ogólnikowe sformułowanie
zastrzeżeń. Nie wskazano żadnego konkretnego zapisu, którego sposób redakcji może
wzbudzać  interpretacyjne  trudności.  Określenia  takie  jak  "w  szczególności"  są
powszechne w aktach prawnych (np.: ustawa o planowaniu przestrzennym - art. 10
ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1), a w planie znajdują zastosowanie w zapisach, które zawierają
ogólną  zasadę  dotyczącą  regulowanej  materii,  która  następnie  jest  rozwijana  w
zapisach szczegółowych. Określenia "i podobne", "i inne" są przydatne w definicjach
zawartych  w  słowniku  planu.  Do  redakcji  aktów  prawa  miejscowego  stosuje  się
zasady  techniki  prawodawczej  określone  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z
20.06.2002 (Dz.U. z 2016 r., poz. 283). Zgodnie z §5, przepisy redaguje się zwięźle
i syntetycznie,  unikając  nadmiernej  szczegółowości,  a  zarazem  w sposób,  w  jaki
opisuje się typowe sytuacje występujące w dziedzinie regulowanych spraw.

621 6 27.04.2021 J.W. Wnosi o niezmienianie wcześniejszej „przynależności”  przedmiotowej
działki w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Od zawsze moja działka a wcześniej moich rodziców była ujęta jako
tereny  jednorodzinnej  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  i
zagrodowej  i  nie  widzę  konieczności  zmieniania  jej  na  działkę
wymagającą  szczególnej ochrony  środowiska  przyrodniczego  i
zabytków.

ul. Brzeg
dz. nr 75

obszary OFS nieuwzględniona
w części

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zawężenia obszaru OFS poza częścią  działki nr
75,  która  była  przeznaczona  pod  zabudowę w planie  ogólnym zagospodarowania
przestrzennego z roku 1991,  który utracił moc w roku 2003-  działka jest położona
w wyznaczonym w studium obszarze o kierunku przeznaczenia "RE - obszary rolne
w ciągach  ekologicznych",  w którym polityka  przestrzenna  gminy nie  przewiduje
możliwości lokalizacji zabudowy o funkcji nierolniczej.

622 8 26.04.2021 Ł.D. Wnosi  o  uwzględnienie  w  §17  poniższego  zapisu  dla  działek  o
oznaczeniu 23M,U: 
„dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez okien i
drzwi w stronę granicy działki budowlanej, bezpośrednio przy granicy
tej działki lub w odległości 1,5 m od granicy. 
(uwzględnienie  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego
możliwości posadowienia budynku mieszkalnego dla działki nr 13 i
14, obszar 23M,U (szerokość działki 17-18m) w odległości 1,5 m od
granicy działki.) 

ul. Wolności
33

dz. nr
13,
14 

24M,U nieuwzględniona Dopuszczenie sytuowania zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej
lub w odległości na działkach o szerokości  większej od 16 m ogranicza możliwości
zagospodarowania  działek  sąsiednich,  co  jest  nieuzasadnione  w  sytuacji,  gdy  na
nieruchomości może być zlokalizowany budynek o szerokości elewacji: 
- nie mniejszej niż 8 m w przypadku ścian posiadających okna lub drzwi (działka nr
14 ma szerokość 18m),
- nie mniejszej niż 9m w przypadku jednej ściany pozbawionej okien i drzwi
- większej niż 9m - w przypadku zbliżenia do działki drogowej po zachodniej stronie
działki  (zgodnie  z §12 ust.  10  Rozporządzenia   Ministra  Infrastruktury z  dnia  12
kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1–9, nie
jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową). 
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W uwadze błędnie zlokalizowano położenie działek nr 13 i 14 w terenie 23M,U 
(znajdują się w terenie 24M,U)

623 9.1 28.04.2021 K.W. Wnosi o:
1. Przekształcenie terenu 9U i 3MN na tereny zielone i rekreacyjne w

celu  wyeksponowania  zabytku,  z  którego  gmina  powinna  być
dumna. 

rejon pałacu 9U, 3MN nieuwzględniona
w części

Uwaga  nie  uwzględniona  w  zakresie  zmiany przeznaczenia  terenu  3MN,  w skład
którego wchodzą   wyłącznie  nieruchomości  prywatne.  Niezabudowana  część tego
terenu jest porośnięta drzewami i nie zapewnia ekspozycji zabytkowego pałacu z ul.
Polnej.  Wzmocnienie  funkcji  rekreacyjnych  perspektywicznie  przewiduje  się  na
terenach parkowych i leśnych otaczających pałac.

624 9.2 2. Pozostawienie terenów 1PU1 i 2PU1 jako tereny zielone z uwagi na
walory przyrodnicze i ostoję dla ptactwa i zwierzyny dzikiej. 

rejon ul.
Gliwickiej

1PU1, 2PU1 nieuwzględniona Przeznaczenie terenów 1PU1 i 2PU1 nie narusza funkcji korytarzy ekologicznych, o
których mowa w uwadze, co zostało potwierdzone pozytywną opinią Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska o projekcie planu.  
Teren w widłach Potoku Chudowskiego i Rowu CH-1 nie zalicza się do ostoi roślin
ani  zwierząt.  Ostojami  ichtiofauny (obszarami  rdzeniowymi  korytarzy dla  ryb)  są
koryta cieków; ich zachowaniu służą  liczne ustalenia planu:
-  w  §7  ust.  1  lit.  f  -  zakaz  realizacji  przedsięwzięć  i prowadzenia  działalności
gospodarczej  w sposób  prowadzący do przerwania  ciągłości  ekologicznej  cieków
naturalnych,  które  wymagają zachowania  dobrego stanu  ekologicznego,  w  tym w
zakresie  kontaktu  hydrologicznego  z  podłożem  gruntowym  i z otaczającymi
ekosystemami zależnymi od wód;
-  w  §7  ust.  2  pkt  8  dopuszczenie  regulacji  cieków  wyłącznie  w  sposób  nie
pogarszający ich stanu ekologicznego,
- w §7 ust. 2 pkt 8 lit. b - nakaz pozostawiania, w przypadku wykonywania regulacji
cieku,  nieuszczelnionego dna cieku, przez które utrzymany jest kontakt z wodami
gruntowymi,  
- w §41 pkt 3 - nakaz utrzymania biologicznej otuliny cieków, z dopuszczeniem jej
czasowej likwidacji na okres wykonywania robót utrzymaniowych. 
Jednostkę  1PU1  zajmuje  nasyp  antropogeniczny,  który  nie  przedstawia  żadnej
wartości przyrodniczej.
Tereny te nie pełnią również (ani nie będą spełniać) funkcji "rezerwuaru wody" w
przypadku powodzi, ze względu na usytuowanie oczyszczalni ścieków.
Na  terenie  gminy  zostały  wyznaczone  inne  obszary  planowanych  zbiorników
przeciwpowodziowych  (ich  położenie  określa  Studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego), z których część  - według projektu nowego Planu
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, będzie zbędna w związku ze zrealizowanym
podwyższeniem obwałowań koryta Kłodnicy. 

625 9.3 3. Podział terenów M,U osobno na mieszkaniowe M i usługowe U. Przyszowice
cały obszar

tereny M,U nieuwzględniona Zasady wyodrębnienia terenów o różnym przeznaczeniu opisane są w uzasadnieniu
projektu  planu.  Służą  one  kształtowaniu  ładu  przestrzennego  oraz  zapobieganiu
konfliktom przestrzennym jakie mogą wynikać z sąsiedztwa funkcji gospodarczych
i zabudowy  mieszkaniowej,  ale  całkowite  oddzielenie  funkcji  mieszkaniowych  i
usługowych  nie  jest  możliwe,  ze  względu na  ustalenia  poprzednich  planów oraz
oczekiwania właścicieli nieruchomości (możliwość powstania roszczeń finansowych
wobec gminy z tytułu obniżenia wartości nieruchomości).

626 9.4 4. Określenie przebiegu tras rowerowych Przyszowice
cały obszar

- nieuwzględniona Zgodnie z "Ramowym programem realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w
obszarze GZM" planowana sieć tras rowerowych na terenie gminy, spójna z MSTR,
zostanie w pierwszej kolejności wprowadzona do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, którego nowa edycja jest w trakcie opracowania.
"Ramowy  program"  zaleca,  aby  wprowadzenie  tras  do  planów  miejscowych
następowało w oparciu o koncepcje techniczne dróg rowerowych - w przeciwnym
wypadku wpisanie przebiegu drogi rowerowej do planu miejscowego może utrudniać,
zamiast  ułatwiać  jej  realizację.  Takich  koncepcji  gmina  jeszcze  nie  posiada.
Realizacja drogi rowerowej  nie jest uzależniona od wprowadzenia do miejscowego
planu;  może  następować  również  na  podstawie  decyzji  o  ustaleniu  realizacji
inwestycji drogowej.

627 9.5 5. Stworzenie  większych  obszarów  rekreacyjnych,  które  zachęcą
mieszkańców miast do przeprowadzenia się do wsi. 

Przyszowice
cały obszar

- nieuwzględniona Projekt  planu  wyznacza  nowy teren  rekreacji  o powierzchni  ok.  4  ha   w pobliżu
zbiornika  Sośnica-1.  Większe  możliwości  zagospodarowania  terenów  na  cele
rekreacyjno-wypoczynkowe (m.in. samego zbiornika Sośnica-1 oraz jego otoczenia)
rozważane są w projekcie nowej  polityki przestrzennej gminy.
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628 11 03.05.2021 M.C. Wnosi  o  zmianę  oznaczenia  przedmiotowych  działek  jako  działki
UPH - „Tereny usługowo-produkcyjne, z możliwością rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni > 2000 m2".

ul. Cicha 5
dz. nr

110/19, 39/19

1RU nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w obszarze  o  kierunku
przeznaczenia  "R/MR  -   Obszary  rolnicze  z  zabudową  zagrodową",  w  którym
polityka  przestrzenna  gminy nie  przewiduje  możliwości  lokalizacji  zabudowy nie
związanej z rolnictwem.

629 19 07.05.2021 H.B. Wnosi  o  zmianę  oznaczenia  przedmiotowych  działek  jako
działki  UPH  -  „Tereny  usługowo-produkcyjne,  z  możliwością
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni > 2000 m2".

ul. Cicha 5
dz. nr

110/19, 39/19

1RU nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w obszarze  o  kierunku
przeznaczenia  "R/MR  -   Obszary  rolnicze  z  zabudową  zagrodową",  w  którym
polityka  przestrzenna  gminy  nie  przewiduje  możliwości  lokalizacji  zabudowy  o
funkcji nierolniczej.

630 23 17.05.2021 Pietrzak B.B. 
spółka jawna

Wnosi  o  zmianę  przeznaczenia  działki  z  aktualnego  1U  -  tereny
zabudowy usługowej na 3UPH. 

dz. nr
188/5

1U nieuwzględniona Nie ma możliwości włączenia terenu działki 188/5 do terenów UPH, ze względu na
brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w obszarze  o kierunku
przeznaczenia  "UM  -   Obszary  usługowo-mieszkaniowe",  w  którym  polityka
przestrzenna  gminy  nie  przewiduje  lokalizacji  form  zabudowy  dopuszczonych  w
obszarach UPH.
Na wcześniejszych etapach procedury sporządzania miejscowego planu ani w trakcie
prac nad  studium w odniesieniu do terenu działki nie było wniosków o umożliwienie
budowy stacji benzynowej 

631 24 17.05.2021 T.S. Wnosi o zmianę przeznaczenia działki na teren zabudowy usługowo-
mieszkaniowej (UM),
analogicznie jak działka znajdująca się naprzeciwko.

ul. Brzeg
533/85

30RZ nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w wyznaczonym  w  studium
obszarze  o  kierunku  przeznaczenia  "R  -  obszary  rolne",  w  którym  polityka
przestrzenna  gminy  nie  przewiduje  możliwości  lokalizacji  zabudowy  o  funkcji
nierolniczej.

632 25 17.05.2021 Ł.M. Nie wyraża zgody na budowę drogi przechodzącą przez przedmiotową
działkę.

dz. nr
2

7KDD nieuwzględniona W  związku  z   dynamicznym  rozwojem  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  w
południowej części wsi Przyszowice, wykonanie połączenia ulic Polnej i Granicznej
jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej komunikacji z drogami wyższego rzędu.
Budowa drogi 7KDD stanowić będzie inwestycję celu publicznego.

633 27 17.05.2021 Ł.M. Nie wyraża zgody na budowę drogi przechodzącą przez przedmiotową
działkę.

dz. nr
64/1

7KDD nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 25

634 28 18.05.2021 A.S. Wnosi o wydzielenie z przedmiotowej działki, oznaczonej symbolem
RVIa  jako  teren  nie  objęty pod  zabudowę,  pasa  gruntu  z
przeznaczeniem o zabudowę mieszkalną.
W  załączniku  przykładowa  linia  zabudowy  (pas  może  zostać
wyznaczony inaczej).

ul.
Makoszowska

dz. nr
531/37

9R nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w wyznaczonym  w  studium
obszarze  o  kierunku  przeznaczenia  "R  -  obszary  rolne",  w  którym  polityka
przestrzenna  gminy  nie  przewiduje  możliwości  lokalizacji  zabudowy  o  funkcji
nierolniczej.  Poszerzenie  terenu  zabudowy we wskazanym rejonie  planowane jest
w projekcie nowego studium. 

635 29 18.05.2021 D.B. Odnośnie  planowanej  drogi  36KDD  wnosi  o  uwzględnienie
następujących uwag:
- Droga,  która  ma  powstać,  będzie  kolejnym  dojazdem  do  5MN  –

dodatkowym. Nie jest to niezbędne. Z drogi ślepej będzie przejezdna,
co wpłynie na zwiększony ruch.

- Sprzeciw  co  do  rozpoczęcia  jakichkolwiek  prac  mających  na  celu
budowę drogi 36KDD.

rejon 
ul. Floriana 

i Księdza
Pogrzeby

36KDD nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 2

636 30 21.05.2021 B. i G. K. Nie  zgadzają  się  z  przekształceniem  prywatnej  drogi  (działki  nr
348/71, 347/71) na drogę gminną.
Spowoduje  to  wzmożony  ruch  samochodowy,  zakłócenie  ciszy  i
spokoju, stworzy niebezpieczeństwo dla dzieci.

ul. Floriana
dz. nr

348/71, 347/71

35KDD nieuwzględniona Planowane przedłużenie drogi 35KDD wraz 36KDD stanowi łącznik ulic Jasnej  i
Floriana   i  ma  na  celu  poprawę  warunków  bezpieczeństwa  w  rozwijającym  się
osiedlu zabudowy mieszkaniowej.  czego obecnie nie zapewniają  ulice 34aKDD i
35KDD, ze względu na ich parametry (szerokość od niespełna 7m do ok. 8m przy
długości ok. 500m) oraz brak przecznic.
Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową północnej części  działki 353/71 (o pow.
ok.  1  ha  ,)  będącej  dotychczas  działką  siedliskową,  wymaga  zapewnienia
odpowiedniej obsługi komunikacyjnej.

637 33.1 24.05.2021 GTB Metropolis
Sp. z o.o.

1. Wnosi o objęcie przeznaczeniem PU wszystkich działek w rejonie
ul. Granicznej,  które  takie  przeznaczenie  uzyskały  w  aktualnie
obowiązującym  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego .

rejon ul.
Granicznej

6R nieuwzględniona Uwzględnienie  uwagi,  która  dotyczy  gruntów  nie  będących  własnością  spółki
wnoszącej, skutkowało-by naruszeniem konstytucyjnie chronionych praw właścicieli
rodzinnych gospodarstw rolnych.
Gierałtowice są gminą wiejską, w związku z czym przyjmuje się priorytet ochrony
rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  przed  zagospodarowaniem  na  inne  cele  nie
zaliczające  się  do  celów  publicznych,  jeżeli  właściciele  gospodarstw  rolnych
deklarują zamiar kontynuacji działalności.
W  związku  z  dwiema  uwagami  dotyczącymi  przywrócenia  przeznaczenia  PU1,
złożonymi przez właścicieli  gruntów,  na rysunku planu określa się obszar wyłączony
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z projektu planu - przewidziany do uchwalenia w drugim etapie.
W  obszarze  tym  (ewentualnie  w  szerszym  zakresie  uwzględniającym  relacje
funkcjonalno-przestrzenne związane z możliwością rozbudowy układy drogowego i
uzbrojenia,  w  szczególności  systemu  odprowadzania  i  retencjonowania  wód
opadowych)  konieczne  będą  pogłębione  analizy  i  wypracowanie  alternatywnych
rozwiązań planistycznych, służących osiągnięciu kompromisu pomiędzy interesami
prywatnymi przy jednoczesnej ochronie interesu publicznego.  

638 33.2a 2. W zakresie zapisów dla terenów PU proponuje następujące zmiany:
a) w § 7 ust. 1:

- usunąć  zapis  o  zakazie  lokalizacji  „zakładów  stwarzających
zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  ludzi"  -  pojęcie  to  nie  jest
zdefiniowane i nie wiadomo kto miałby decydować o tym, które
zakłady stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi",

- wyłączyć tereny 3PU1 i 4 PU1 z pozostałej części zakazu w tym
paragrafie  tj.  „w  szczególności  uruchamiania  zakładów
stwarzających  ryzyko  wystąpienia  poważnych  awarii
przemysłowych". 

rejon ul.
Granicznej

tekst planu
§ 7 ust. 1

nieuwzględniona Ustalenie to nie wyklucza realizacji przedsięwzięć wymienionych  w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących
znacząco oddziaływać  na środowisko  (Dz.U.  2019  poz.  1839) a  priori,  a  jedynie
przedsięwzięcia, których wpływ na środowisko w świetle raportu o oddziaływaniu na
środowisko byłby  znaczący  (patrz również definicje w pkt 39, 42 słownika planu).
Decyzję  (o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia)  wydają
właściwe organy ochrony środowiska na podstawie raportu.   
Jeśli  poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań oddziaływanie na środowisko
przedsięwzięcia  wymienionego  w rozporządzeniu  zostanie  ograniczone  w  taki
sposób, że jego wpływ nie będzie znaczący,  nie będzie przeszkód ze strony planu
w jego realizacji.

639 33.2b b) § 7 ust. 3  zakazuje  wszystkich  działalności  z  realizacji
przedsięwzięć  znacząco  oddziałujących  na  środowisko,  z
wyjątkiem: 
a) wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną, 
b) inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu  budowy  lub  rozbudowy

budowli przeciwpowodziowych, 
c) inwestycji celu publicznego z zakresu budowy lub rozbudowy dróg

i dróg kolejowych, 
d) inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu  budowy  lub  rozbudowy

infrastruktury technicznej i komunalnej; 
Wnosi  o  wyłączenie  z  w/w  zakazu  terenów  3PU1  i  4PU1  lub
dopuszczenie  realizacji  na  tych  terenach  przedsięwzięć  mogących
potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu
stawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

rejon ul.
Granicznej

tekst planu
§ 7 ust. 3

nieuwzględniona W  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Rada  Gminy  nie  może  poczynić
proponowanego ustalenia, ponieważ zmierza ono de facto do wyłączenia działania
ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania  na  środowisko  w  odniesieniu  do  terenów  przemysłowych  3PU1
i 4PU1,  co  stanowiłoby  przekroczenie  kompetencji  Rady Gminy  (decyzje  w  tym
przedmiocie należą do organów ochrony środowiska). 

640 33.2c c) W  §26  ust.  2  wnosi  o  uzupełnienie,  że  zasady  dotyczące
minimalnych  powierzchni  działek  nie  dotyczą  działek
przeznaczonych  na  infrastrukturę  -  np.  stację  trafo,  drogę  oraz
sytuacji, w której działka jest wydzielana na potrzeby powiększenia
istniejącej  już  nieruchomości  lub  dla  potrzeb  regulacji  stanu
prawnego na gruncie.

rejon ul.
Granicznej

tekst planu

§26 ust. 2

nieuwzględniona Ustalenie  o  wnioskowanej  treści  dotyczy  całego  obszaru  objętego  planem  i  jest
zawarte w §4 ust. 3, w związku z czym nie ma potrzeby jego powtarzania w §26 ust.
2.

641 33.2d d) Wnosi  o  dopuszczenie  realizacji  budynków handlu  detalicznego w
przeznaczeniu podstawowym dla terenów PU §26 ust 1 pkt 1.

rejon ul.
Granicznej

tekst planu

§26  ust 1

nieuwzględniona Dopuszczenie  budynków  handlu  detalicznego  na  terenach  PU  jest  niewłaściwe,
obiekty  handlu  detalicznego  są  z  reguły  bardziej  ruchotwórcze  od  funkcji
dopuszczonych  obecnie  dopuszczenie    mogłoby  spowodować  wyczerpanie
przepustowości  obsługującego  układu  drogowego  (ulic,  skrzyżowań).    handel
detaliczny jako funkcja uzupełniająca, np. sklepy fabryczne może być sytuowany w
budynkach o funkcjach podstawowych w terenach PU.

642 33.2e e) §6 ust. 2 - wnosi o dopuszczenie budowy wiat w terenie PU. rejon ul.
Granicznej

tekst planu

§6  ust. 2

nieuwzględniona Budowa wiat w terenach PU jest dopuszczona,  co wynika z zastosowania pojęcia
'zabudowa" w §26, które zgodnie z pkt 2 słownika planu oznacza budynki i wiaty, w
związku z czym nie ma potrzeby dopuszczania wiat w §6 ust. 2.  

643 33.3f f) § 12  ust. 3  proponujemy  zmniejszyć  minimalną  szerokość  dróg
wewnętrznych do 6 m 

rejon ul.
Granicznej

tekst planu

12 ust. 3

nieuwzględniona Podtrzymuje  się  wymagane  szerokości  dróg  wewnętrznych,  ponieważ  służa  one
kształtowaniu  funkcjonalnego  układu  drogowego,  którego  elementy  mogą  być  w
razie potrzeby być zaliczone do sieci dróg publicznych. Pasy drogowe o szerokości 6
m nie stwarzają (poza niewielkimi zespołami zabudowy mieszkaniowej) właściwych
warunków przemiesz- czania się pieszych i rowerzystów, ani sytuowania uzbrojenia
terenu.  
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644 34.1 27.05.2021 Polska Grupa
Górnicza

Oddział KWK
Sośnica

1. Kopalnia wnosi o:
a) zmianę zapisu w §2 punktu 1.1) i) oraz w §7 punktu 4 polegającą

na wykreśleniu obszaru wymagającego rekultywacji OR1,
b) usunięcie z rysunku planu obszaru wymagającego rekultywacji

OR1.

Uzasadnienie:  Przedmiotowy obszar obejmuje m.in. teren zbiornika
Wn 24/89.  W „Prognozie oddziaływania na środowisko do projektu
„Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru
sołectwa  Przyszowice""  zbiornik  ten  nosi  nazwę  „Zalewisko  przy
ul. Słonecznej" i  jest  wskazany jako siedlisko cenne pod względem
przyrodniczo-krajobrazowym. 

Przyszowice
cały obszar

obszar OR1
§2 ust.1 pkt 1

lit. i

nieuwzględniona Zdecydowana większość powierzchni zbiornika Wn24/89 stanowi grunty prywatne, 
należące do osób które na etapie opracowania studium ubiegały się o przywrócenie 
wartości użytkowej terenów, stanowiących w świetle prawa grunty rolne.
Określenie w studium obszaru wymagającego rekultywacji wraz z kierunkiem 
przeznaczenia "RZ - obszary użytków rolnych w ciągach ekologicznych" oznacza, że 
polityka przestrzenna gminy w odniesieniu do terenu 13RZ nie zakłada działań 
zmierzających do objęcia terenu szczególną ochroną prawną.
Fakt stwierdzenia ponadprzeciętnych walorów przyrodniczych obszaru nie wyklucza 
możliwości jego rekultywacji, nakłada tylko na wykonawcę  obowiązek 
uwzględnienia istnienia tych walorów przy planowaniu i realizacji robót 
rekultywacyjnych, co w szczegółach zostanie określone w decyzji właściwego organu
ochrony środowiska. 
Zaznacza się, że studium nie wyklucza możliwości   zachowania zbiornika wraz z 
otoczeniem w stanie obecnym, czyli przyjęcia przyrodniczego kierunku rekultywacji -
to jednak wymaga, aby kopalnia zainteresowana takim kierunkiem uregulowała 
kwestie własnościowe z pozostałymi właścicielami terenu.  

645 34.2 2. Kopalnia wnosi o:
a) wykreślenie w §2 punktu 1.1)j), 
b) usunięcie z rysunku planu obszarów OFI, OFS, OFP i OFM.

Uzasadnienie:  §2 punkt 1.1)j) brzmi:
„Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne: (..) 
j) obszary,  w  granicach  których  ruch  zakładu  górniczego  może  być

dozwolony tylko  w  sposób  zapewniający  należytą  ochronę
wymienionych obiektów lub terenów: ./.
- OFI  -  wymagające  ochrony  infrastruktury  technicznej  i

komunikacyjnej,
- OFS  -  wymagające  szczególnej  ochrony  środowiska

przyrodniczego i zabytków, 
- OFP  -  wymagające  ochrony  zabudowy  usługowej  i  produkcyjnej,

istniejącej i planowanej, 
- OFM  -  wymagające  ochrony  zwartej  zabudowy  mieszkaniowo-

usługowej istniejącej i planowanej". 
Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje na konieczność dostosowania
wpływów  eksploatacji  górniczej  do  kategorii  odporności  obiektów
budowlanych zlokalizowanych na terenie górniczym, przy pominięciu
milczeniem  możliwości  prowadzenia  profilaktyki  budowlanej.  W
rzeczywistości wyklucza prowadzenie eksploatacji. 
Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze  (Dz.U.  2019.868  t.j.):  „Właściciel nie  może  sprzeciwić  się
zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest
prowadzony zgodnie  z  ustawą.  Może on  jednak  żądać  naprawienia
wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą";
Art. 71 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z
późn. zm.): „Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
stanowią  podstawę  do  sporządzania  i  aktualizacji  koncepcji
przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  strategii  rozwoju
województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw,
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego"
oraz Art. 125 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z
późn.  zm.):  „Złoża  kopalin  podlegają  ochronie  polegającej  na
racjonalnym  gospodarowaniu  ich  zasobami  oraz  kompleksowym
wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących". 
Zastosowanie terminów: „infrastruktura techniczna i komunikacyjna",
„środowisko  przyrodnicze",  „zabytki",  „zabudowa"  skutkuje  dla
kopalni  koniecznością  oceny  kategorii  odporności  budowli  (np.
składowiska  odpadów),  obiektów  małej  architektury  (np.  figury,

cały obszar
objety

obszarami
OF ..

obszary OFI,
OFS, OFP 

i OFM

nieuwzględniona Zgodnie z art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  górniczego  może  w  szczególności
określić  cyt.  "obiekty  lub  obszary,  dla  których  wyznacza  się  filar  ochronny,  w
granicach  którego ruch  zakładu  górniczego  może  być  zabroniony bądź  może  być
dozwolony  tylko  w  sposób    zapewniający  należytą  ochronę  tych  obiektów  lub
obszarów."  
Wskazanie w projekcie planu obszarów, o których mowa w  §7 ust. 2,  punkt 3)  -
w granicach których ruch zakładu górniczego może być dozwolony tylko w sposób
zapewniający należytą ochronę wskazanych na rysunku planu obiektów lub terenów,
stanowi niezbędny instrument umożliwiający gminie  wykonanie ciążących na niej
obowiązków  zapewnienia  zrównoważonego  rozwoju  oraz  uzyskania  optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego.
Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska,  kto  podejmuje  działalność  mogącą
negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  jest  obowiązany  do  zapobiegania  temu
oddziaływaniu,  a  kto  podejmuje  działalność,  której  negatywne  oddziaływanie  na
środowisko  nie  jest  jeszcze  w  pełni  rozpoznane,  jest  obowiązany,  kierując  się
przezornością,  podjąć  wszelkie  możliwe  środki  zapobiegawcze,  przy  czym ochrona
jednego  lub  kilku  elementów  przyrodniczych  powinna  być  realizowana  z
uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów (art. 5 i 6).
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ogrodzenia,  śmietniki  itp.),  co  w  praktyce  jest  niewykonalne.  W
sytuacji zaś, gdyby było wykonalne - ich niska odporność uniemożliwi
kopalni prowadzenie eksploatacji. 
Ponadto  każda  eksploatacja  górnicza  jest  uzgadniana  z  zarządcami
infrastruktury na etapie sporządzania planów ruchu. 

646 34.3 27.05.2021 Polska Grupa
Górnicza

Oddział KWK
Sośnica

3. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 punktu 1.6 a). 
§7 punkt 1.6.a) brzmi: 
„W obszarze objętym planem zakazuje się: (...) 
6) realizacji przedsięwzięć i prowadzenie działalności gospodarczej

w sposób prowadzący do: 
a) utraty funkcjonalności systemów melioracji wodnych".

Uzasadnienie:  Powyższy  zapis  nie  pozwała  na  prowadzenie
eksploatacji.  Nie  ma  możliwości  prowadzenia  eksploatacji  tak,  aby
całkowicie  wykluczyć  możliwość  zakłócenia  lub  utraty
funkcjonalności systemów melioracji. 
Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z póżn. zm.). 

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 1 pkt 6
lit. a

nieuwzględniona Zgodnie ustawą Prawo wodne,  gospodarowanie wodami prowadzi się w zgodzie z
interesem publicznym,  nie  dopuszczając  do wystąpienia  możliwego  do uniknięcia
pogorszenia  ekologicznych  funkcji  wód  oraz  pogorszenia  stanu  ekosystemów
lądowych zależnych od wód (w nowej ustawie Prawo wodne,  obowiązującej  od 1
stycznia 2018 r., zasada ta znajduje się w art. 9 ust. 1). Pojęcie "interesu publicznego"
zdefiniowane  w  art.  2  pkt  4  u.p.z.p.  oznacza  uogólniony  cel  dążeń  i  działań,
uwzględniających  zobiektywizowane  potrzeby  ogółu  społeczeństwa  lub  lokalnych
społeczności,  związanych  z zagospodarowaniem  przestrzennym.  Do  potrzeb  tych
należy  budowa  oraz  utrzymywanie  obiektów  i urządzeń  służących  ochronie
środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę,
regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie
wód oraz urządzeń melioracji  wodnych  będących własnością  Skarbu  Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego, zaliczanych do celów publicznych w rozumieniu
ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami.  Do  celów  publicznych  należy  również
wydobywanie  kopalin  objętych  własnością  górniczą.  Rolą  samorządu  gminy  jest
zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebami realizacji różnych celów publicznych
oraz  potrzeb  indywidualnych  w przestrzeni  gminy;  dopiero  stworzenie  takich
warunków  odpowiada  definicji  interesu  publicznego zawartej  w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

647 34.4 4. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 drugiego, trzeciego i czwartego
ustępu punktu 1.6 d). 
Drugi, trzeci i czwarty ustęp §7 punkt 1.6)d) brzmią: 
„W obszarze objętym planem zakazuje się: (...) 
6) realizacji przedsięwzięć i prowadzenie działalności gospodarczej

w sposób prowadzący do: 
d) powstania  lub  zwiększenia  zagrożenia  powodzią  lub

zalewaniem  wodami  opadowymi  i  gruntowymi,  w  tym
poprzez: 
- likwidację  bądź  zabudowę  cieków  naturalnych  i  rowów

stanowiących  elementy  sieci  hydrograficznej  istotnej  dla
odwadniania terenu - oznaczonych na rysunku planu, 

- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące  trwałym
zanikiem grawitacyjnego odpływu wód 

- zmiany  ukształtowania  koryt  cieków  skutkujące
powstawaniem  zalewisk  lub  terenów  podmokłych  na
działkach sąsiadujących z ciekami". 

Uzasadnienie:   Powyższy  zapis  nie  pozwala  na  prowadzenie
eksploatacji.  Nie ma  możliwości  prowadzenia  eksploatacji  tak,  aby
całkowicie wykluczyć możliwość zabudowy cieków i rowów. Ponadto
zwracamy uwagę, że już w chwili obecnej część cieków i rowów nie
spełnia swojego zadania. 
Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z późn. zm.). 

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 1 pkt 6
lit. d

nieuwzględniona

648 34.5 5. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 punktu 1.6 e). 
§7 punkt 1.6)e) brzmi: „
W obszarze objętym planem zakazuje się: (...) 
6) realizacji przedsięwzięć w sposób prowadzący do: 

e) trwałego  zaniku  przepływu  w  odcinkach  cieków  naturalnych
oznaczonych na rysunku planu". 

Uzasadnienie:   Powyższy  zapis  nie  pozwala  na  prowadzenie
eksploatacji.  Nie ma  możliwości  prowadzenia  eksploatacji  tak,  aby

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 1 pkt 6
lit. e

nieuwzględniona Usunięcie  zapisu  wykluczają  cele  środowiskowe ustalone  dla  obydwu jednolitych
części wód Potoku Chudowskiego (Jasienicy) w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry, które gmina ma obowiązek uwzględnić, ponieważ PGW jest
przepisem w randze rozporządzenia Rady Ministrów. Warunki i tryb dopuszczania
odstępstw  od  ustalonych  celów  środowiskowych  określa  Prawo wodne,  a  organy
gminy nie są upoważnione do przyjmowania ustaleń w tym zakresie.
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całkowicie  wykluczyć  możliwość  zaniku  przepływu  w  odcinkach
cieków.  Już  w  chwili  obecnej  część  cieków  i  rowów  nie  spełnia
swojego pierwotnego zadania. 
Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z późn. zm.). 

649 34.6 27.05.2021 Polska Grupa
Górnicza

Oddział KWK
Sośnica

6. Kopalnia wnosi o wprowadzenie w §7 punktu 1.7) miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  zapisów  dopuszczających
odstępstwo od zakazu wykorzystywania odpadów wydobywczych
do  rekultywacji  terenów  niekorzystnie  przekształconych  lub  do
wykonywania  innych  robót  budowlanych  i  prac  ziemnych  w
przypadku zadań związanych z usuwaniem szkód spowodowanych
ruchem  zakładu  górniczego  w  oparciu  o  zatwierdzone  przez
właściwe organy projekty. 

Uzasadnienie:  §7 punkt 1.7) brzmi:
„W obszarze objętym pianem zakazuje się: (...) 
7) wykorzystywania  odpadów  wydobywczych  do  rekultywacji

terenów  niekorzystnie  przekształconych  lub  do  wykonywania
innych robót budowlanych i prac ziemnych, w tym nadsypywania i
utwardzania terenu, z wyjątkiem terenów, przeznaczonych na cele
nierolnicze i nieleśne, dróg dojazdowych do terenów rolnych oraz
terenów  przeznaczonych  pod  budynki  lub  budowle  rolnicze  -
zgodnie z dalszymi ustaleniami planu, przy zachowaniu wymagań
określonych w przepisach odrębnych”.

Powyższy zapis jest zbyt rygorystyczny. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra  Środowiska  z  dnia  11  maja  2015  r.  w  sprawie  odzysku
odpadów poza instalacjami i urządzeniami odpady wydobywcze mogą
być  wykorzystywane  do  wypełniania  terenów  niekorzystnie
przekształconych  (takich  jak  zapadliska,  nieeksploatowane
odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk)
pod warunkiem, że: planowane działanie jest określone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jest zgodne
z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albo jest
określone  w  decyzji  w  sprawie  rekultywacji  i  zagospodarowania
gruntów rolnych  lub  leśnych  na  podstawie  ustawy z  dnia  3  lutego
1995  r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych.  W  związku  z
powyższym proponuje się o wprowadzenie zapisów do miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  możliwości  wykorzystania
odpadów  wydobywczych  do  wypełnienia  terenów  niekorzystnie
przekształconych tym bardziej, że taki odpad wydobywczy w praktyce
wykorzystywany  jest  przez  PGG  S.A.  do  wypełnienia  terenów
niekorzystnie  przekształconych  działalnością  górniczą  wraz  z
rekultywacją biologiczną oraz do budowy wałów, nasypów, podbudów
dróg,  budowli  hydrotechnicznych  oraz  innych  budowli  i  obiektów
budowlanych. 

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 1 pkt 7 nieuwzględniona Projekt planu jest planem zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych, o
których mowa w art. 104 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art.
104 ust. 4 tej  ustawy, miejscowy plan terenu górniczego, niezależnie od wymagań
określonych odrębnymi przepisami, powinien zapewniać integrację wszelkich działań
podejmowanych  w  granicach  terenu  górniczego  w  celu   wykonania  działalności
określonej  w koncesji,  zapewnienia  bezpieczeństwa  powszechnego  oraz  ochrony
środowiska, w tym obiektów budowlanych. 
Nie może zatem pomijać kwestii tak istotnych, jak określenie obszarów, w których
będzie  możliwość  odzysku  odpadów  wydobywczych  poza  instalacjami  lub
urządzeniami, w przypadkach, w których wymagają tego przepisy odrębne.
W granicach gminy Gierałtowice nie można dopuścić do wykorzystywania odpadów
wydobywczych  do  celów  rekultywacji  na  całym  jej  obszarze,  w  związku  z
występowaniem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszaru, na którym
istnieje  prawdopodobieństwo  wystąpienia  zdarzenia  ekstremalnego  (zalania
w przypadku  zniszczenia  obwałowań  Kłodnicy),   a także  w  związku  z  potrzebą
ochrony  zbiorników  wód  podziemnych  (GZWP nr  331,  czwartorzędowy  poziom
wodonośny) i gleb na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Zasady  konstrukcji  ustaleń  aktów  normatywnych  z  zakresu  planowania
przestrzennego,  których  częścią  integralną  jest  część  graficzna,  wymagają
formułowania ustaleń w taki sposób, aby możliwe było powiązanie tekstu z częścią
graficzną. Ponieważ kopalnia nie wskazała konkretnych obszarów, w których wnosi o
dopuszczenie zastosowania odpadów wydobywczych w związku z usuwaniem szkód
górniczych, co więcej - wnosi o usunięcie obszaru wyznaczonego w projekcie planu
OR1,  nie  byłoby  możliwe  dokonanie  analizy  takich  działań  w prognozie
oddziaływania na środowisko - w związku z czym zapis nie może być wprowadzony,.

650 34.7 7. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 punktu 2.1).
Uzasadnienie:  §7 punkt 2.1) brzmi: 
„Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: 
1) eksploatacja  nie  może  powodować  takich  zmian  powierzchni

terenu,  które  uniemożliwią  jego  wykorzystanie  zgodnie  z
przeznaczeniem określonym w planie, w szczególności które: 
a) wykluczą realizację nowej zabudowy i użytkowanie istniejącej, 
b) spowodują dewastację gruntów rolnych ich degradację w postaci

obniżenia klas bonitacyjnych". 
Zasady opisane w tym punkcie reguluje Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 2 nieuwzględniona Zasadność zapisu potwierdza dotychczasowa historia dewastacji i degradacji terenów
rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarze sołectwa
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geologiczne  i  górnicze  (Dz.U.  2019.868  t.j.):  „Podejmowanie  i
wykonywanie  działalności  określonej  ustawą  jest  dozwolone  tylko
wówczas,  jeżeli  nie  naruszy  ona  przeznaczenia  nieruchomości
określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oraz  w  odrębnych  przepisach".  Nie  ma  konieczności  umieszczania
takiego zapisu. 

651 34.8 27.05.2021 Polska Grupa
Górnicza

Oddział KWK
Sośnica

8. Kopalnia wnosi o zmianę zapisu w §7 punktu 2.2 a) na następującą
treść: 
„ograniczać  zmiany  ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych,
minimalizując zagrożenia związane z zakłóceniem spływu wód".
Uzasadnienie:  §7 punkt 22)a) brzmi: 
„Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: (..) 
2) planując eksploatację należy: 

a) ograniczać zmiany ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
minimalizując zagrożenia związane z zakłóceniem lub brakiem
grawitacyjnego  spływu  wód  oraz  aby  nie  dopuścić  do
rozszerzania  się  istniejących  i  powstawania  nowych  zalewisk,
depresji,  terenów  podtopionych  i  powiększania  się  powierzchni
terenów zdewastowanych”.

Powyższy  zapis  nie  pozwala  na  prowadzenie  eksploatacji.  Nie  ma
możliwości prowadzenia eksploatacji tak, by: 
- nie powodować czasowo zakłóceń w grawitacyjnym spływie wód, 
- nie dochodziło do powstawania okresowo zalewisk na powierzchni, 
- utrzymać  grawitacyjny  spadek  kolektorów  sanitarnych  i

deszczowych, rowów i urządzeń melioracji szczegółowej. 
Przy tego rodzaju szkodach  nie  ma  możliwości  stosowania  działań
profilaktycznych - powstałe szkody trzeba usuwać. 
Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z późn. zm.). 

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 2 pkt 2
lit. a

nieuwzględniona Proponowany zapis zawiera sformułowania niejednoznaczne, jakie nie powinny być
umieszczane w akcie prawa miejscowego 

652 34.9 9. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 punktu 2.2 b).
Uzasadnienie:  §7 punkt 2.2)b) brzmi: 
„Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: (...) 
2) planując eksploatację należy: 

b) dostosować  planowane  odkształcenia  terenu  do  stanu
technicznego obiektów budowlanych lub stosować profilaktyczne
zabezpieczenia  obiektów;  tak  aby  nie  spowodować  zagrożeń
związanych  z  ich  użytecznością  techniczno-funkcjonalną,  a  w
szczególności jej utraty".

Zapis  dotyczący  dostosowania  wpływów  eksploatacji  górniczej  do
stanu  technicznego  obiektów  budowlanych  wyklucza  prowadzenie
eksploatacji. Zastosowanie terminu „obiekt budowlany" skutkuje dla
kopalni  koniecznością  oceny  kategorii  odporności  budowli  (np.
składowiska  odpadów),  obiektów  małej  architektury  (np.  figury,
ogrodzenia,  śmietniki  itp.),  co  w  praktyce  jest  niewykonalne.  W
sytuacji zaś, gdyby było wykonalne - ich niska odporność uniemożliwi
kopalni  prowadzenie  eksploatacji.  Za  stan  techniczny  obiektu
odpowiedzialny jest  właściciel.  Plan miejscowy nie może przenosić
odpowiedzialności  za  stan  techniczny  obiektu  na  przedsiębiorcę
górniczego  i  obarczać  go  konsekwencjami  niewłaściwego  stanu
technicznego, z wyjątkiem gdy taki niewłaściwy stan obiektu powstał
wyłącznie  na  skutek  ruchu  zakładu  przedsiębiorcy.  Wówczas  na
przedsiębiorcy spoczywa obowiązek naprawienia szkody dzięki czemu
możliwe jest przywrócenie obiektowi właściwego stanu technicznego
(lub  jego  rozbiórka).  Plan  miejscowy  nie  powinien  przenosić

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 2 pkt 2
lit. b

nieuwzględniona Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska,  kto  podejmuje  działalność  mogącą
negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  jest  obowiązany  do  zapobiegania  temu
oddziaływaniu (art. 5).
Z uzasadnienia uwagi wynika, że kopalnia chciałaby przerzucić ma właścicieli obiektów
ciężar ich zabezpieczenia przed wystąpieniem szkód górniczych,  ograniczając się do
usuwania  tych  szkód,  o których  naprawę  wystąpi   właściciel  oraz  że  dopuszcza
rozbiórkę obiektów. Takie stanowisko prowadzi do naruszenia  zarówno przywołanego
art.  5  ustawy Prawo ochrony  środowiska,  jak  art.  7  ustawy Prawo geologiczne   i
górnicze.
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odpowiedzialności za stan techniczny na przedsiębiorcę górniczego i
obarczać go konsekwencjami niewłaściwego stanu technicznego, jeśli
nie powstał on z winy przedsiębiorcy. 
Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.].) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z późn. zm.). 

653 34.10 27.05.2021 Polska Grupa
Górnicza

Oddział KWK
Sośnica

10. Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 punktu 2.2 c).
Uzasadnienie:  
§7 punkt 2.2) c) brzmi: 
„Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: (...) 
2) planując eksploatację należy: 

c) zapewnić utrzymanie zwierciadła wód gruntowych naturalnie lub
sztucznie poniżej poziomu posadowienia budynków" 

Zapis  dotyczący  dostosowania  wpływów  eksploatacji  górniczej  do
utrzymania  zwierciadła  wód  gruntowych  poniżej  poziomu
posadowienia  budynków  nie  jest  możliwy  do  spełnienia  i  wyklucza
prowadzenie eksploatacji. 
Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z póżn. zm.). 

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 2 pkt 2
lit. c

 nieuwzględniona Kwestionowany zapis wynika z art.  7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze i  jest
niezbędny do zapewnienia należytej ochrony nieruchomości zabudowanych.

654 34.11 11.Kopalnia wnosi o wykreślenie w §7 punktów: 2.3), 2.4), 2.5) i 2.6).
Uzasadnienie:  Zapisy  wyżej  wymienionych  punktów  jednoznacznie
wskazują na  konieczność  dostosowania  wpływów  eksploatacji
górniczej  do  kategorii  odporności  obiektów  budowlanych
zlokalizowanych na terenie górniczym,  przy pominięciu milczeniem
możliwości  prowadzenia  profilaktyki  budowlanej,  w  rzeczywistości
wyklucza prowadzenie eksploatacji. 
Ww. zapis jest sprzeczny z: Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U.  2018.799  t.j.  z  późn.  zm.).
Zastosowanie Terminów: „infrastruktura techniczna i komunikacyjna",
„środowisko  przyrodnicze",  „zabytki",  „zabudowa"  skutkuje  dla
kopalni  koniecznością  oceny  kategorii  odporności  budowli  (np.
składowiska  odpadów),  obiektów  małej  architektury  (np.  figury,
ogrodzenia,  śmietniki  itp.),  co  w  praktyce  jest  niewykonalne.  W
sytuacji zaś, gdyby było wykonalne - ich niska odporność uniemożliwi
kopalni prowadzenie eksploatacji. 
Ponadto  każda  eksploatacja  górnicza  jest  uzgadniana  z  zarządcami
infrastruktury na etapie sporządzania planów ruchu. 

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 2 pkt 3
- 6

nieuwzględniona Zgodnie z art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego może w szczególności określić
cyt. "obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego
ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź    może być dozwolony tylko w
sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów  ."  

Wskazanie  w projekcie  planu  obszarów,  o  których mowa w   §7 ust. 2,  punkt  3) -
w granicach których ruch  zakładu górniczego  może  być  dozwolony tylko  w sposób
zapewniający należytą  ochronę wskazanych na rysunku planu obiektów lub terenów,
stanowi  niezbędny  instrument  umożliwiający  gminie  wykonanie  ciążących  na  niej
obowiązków  zapewnienia  zrównoważonego  rozwoju  oraz  uzyskania  optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego.
Wbrew  zarzutom  zawartym w  uwadze,  nie  oznacza  to  konieczności  dostosowania
wpływów eksploatacji  do odporności  obiektów budowlanych, z pominięciem działań
profilaktycznych. 
Zapisy  wskazują  jedynie  obiekty  lub  obszary,  które  należy  uwzględniać  planując
eksploatację, w taki sposób, aby zapewnić ich należytą ochronę - co jest wymogiem Prawa
geologicznego i górniczego.

655 34.12 12.Kopalnia wnosi o zmianę zapisu w §7 punktu 2.7) na następującą
treść:
„należy zapewnić: 
a) ciągłość grawitacyjnego spływu wód w rzece Kłodnicy, 
b) ciągłość  spływu  w  pozostałych  ciekach  naturalnych

oznaczonych  na  rysunku  planu,  a  także  w  ciekach  i
urządzeniach melioracji wodnych, na wszystkich ich odcinkach,
na całej ich długości, 

c) odwodnienie  istniejących  terenów  depresyjnych,  przez  sieć
rowów i przepompowni oraz rekultywację terenu." 

Uzasadnienie:  §7 punkt 2.7) brzmi: 
„Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: (..) 
7) należy zapewnić: 

a) ciągłość grawitacyjnego spływu wód w rzece Kłodnicy oraz w
pozostałych ciekach naturalnych oznaczonych na rysunku planu,
a  także  w  ciekach  i  urządzeniach  melioracji  wodnych,  na

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 2 pkt 7 nieuwzględniona Wykreślenie  warunku  zachowania  grawitacyjnego  spływu  wód  we  wszystkich
ciekach  naturalnych  jest  niemożliwe, ponieważ  wynika  z  celów  środowiskowych
ustalonych   dla  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  na  terenie  gminy
(utrzymanie dobrego stanu ekologicznego)  w Planie Gospodaro-wania Wodami dla
dorzecza Odry, który jest przepisem prawa w randze rozporządzenia Rady Ministrów.
Dopuszczenie budowy nowych przepompowni byłoby sprzeczne z zasadą zawartą w
ustaleniach  studium  (Część  B:   Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego,  IV.
Obszary i zasady ochrony środowiska i krajobrazu, 5. Zasady ochrony złóż kopalin
oraz zasady ochrony środowiska  dotyczące przedsięwzięć obejmujących eksploatację
złóż  kopalin),  ppkt  5.2.2.:  "  Wykluczenie  powstawania  nowych  zagłębień
bezodpływowych  (niecek)  wymagających  trwałego  odwadniania  pompami  oraz
poszerzania zasięgu istniejących niecek (...)". 
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wszystkich ich odcinkach, na całej ich długości, 
b) odwodnienie  istniejących  terenów  depresyjnych,  przez  sieć

rowów i istniejących przepompowni oraz rekultywację terenu."
Brak  możliwości  lokalizacji  nowych  przepompowni  i  odwadniania
pompami nie pozwała na prowadzenie eksploatacji górniczej. Nie ma
możliwości prowadzenia eksploatacji tak, aby całkowicie wykluczyć
możliwość utraty grawitacyjnego spływu wód w ciekach. 
Ww. zapis pozostaje w sprzeczności z zapisami: Art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i
Art. 125 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z późn.
zm.). 

656 34.13 27.05.2021 Polska Grupa
Górnicza

Oddział KWK
Sośnica

13.Kopalnia wnosi o zmianę zapisu w §7 punktu 2.8) na następującą
treść: 
„w  celu  zachowania  grawitacyjnego  spływu  wód  dopuszcza  się
regulację  cieków,  w  tym  zmiany  ich  profilu  podłużnego,  w
szczególności: 
a) zaleca  się  regulacji  cieków  skutkującej  utratą  funkcjonalności

systemu  melioracji  wodnych,  tworzeniem  się  podtopień  i
zalewisk na terenach przyległych do cieku, 

b) zaleca  się  pozostawianie  nieuszczelnionego  dna  cieku,  przez
które utrzymany jest kontakt z wodami gruntowymi, 

c) zaleca się zachowanie biologicznej otuliny cieków o szerokości
nie mniejszej niż 5 m wokół cieków naturalnych, o których mowa
w  pkt 7  lit. a.  z  dopuszczeniem  jej  likwidacji na  czas
wykonywania robót regulacyjnych, 

d) dopuszcza się zmiany profilu podłużnego cieków, a w granicach
terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami 1WS-
32WS - również zmiany profilu poprzecznego koryt cieków". 

Uzasadnienie:  §7 punkt 2.8) brzmi: 
„Ustala  się  zasady  ochrony  środowiska  oraz  racjonalnego
wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach górniczych: (..) 
7) w  celu  zachowania  grawitacyjnego  spływu  wód  dopuszcza  się

regulację cieków, w tym profilaktyczną, w sposób nie pogarszający
ich stanu ekologicznego; w szczególności: 
a) zakazuje się regulacji cieków skutkującej utratą funkcjonalności

systemu  melioracji  wodnych,  tworzeniem  się  podtopień  i
zalewisk na terenach przyległych do cieku, 

b) nakazuje się pozostawianie nieuszczelnionego dna cieku,  przez
które utrzymany jest kontakt z wodami gruntowymi, 

c) nakazuje  się  zachowanie  biologicznej  otuliny  cieków  o
szerokości  nie mniejszej  niż 5 m wokół cieków naturalnych,  o
których mowa w pkt 7 lit. a. z dopuszczeniem jej likwidacji na
czas wykonywania robót regulacyjnych, 

d) dopuszcza się zmiany profilu podłużnego cieków, a w granicach
terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami 1 WS-
32WS - również zmiany profilu poprzecznego koryt cieków".

Aktualne brzmienie  niniejszego punktu dopuszcza  regulację cieków
jednocześnie  stawiając  kategoryczne  nakazy  i  zakazy,  których
spełnienie w uzasadnionych przypadkach może być niekorzystne lub
niemożliwe. Proponowana przez kopalnię treść łagodzi wymagania. 
Ww. jest  sprzeczny z:  Art.  144 ust.  1  ustawy Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i Art. 125 ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799 t.j. z późn. zm.). 

Przyszowice
cały obszar

§7 ust. 2 pkt 8 nieuwzględniona Ustalenia planu miejscowego nie mogą być redagowane w formie zaleceń.

657 34.14 14.Kopalnia wnosi o zmianę zapisu w §7 punktu 3.1) na następującą
treść: 
„na  terenach  o  symbolach  przeznaczenia  R,  RP i  RZ  -  zakaz
zmiany  ukształtowania  terenu  polegającej  na  jego  niwelacji  lub

Przyszowice
 obszary R, RP,

RZ

§7 ust. 3 pkt 1 nieuwzględniona Uwaga wynika z nadinterpretacji ustalenia w §7 ust. 3 pkt 1: zapis w proponowanej
formie jest niezrozumiały - skoro dopuszczono (uwzględniając wcześniejsze uwagi
kopalń) roboty związane z rekultywacją gruntów rolnych oraz regulacją cieków, to
dodanie  warunku,  iż  miałoby  to  odbywać  się  "przy  zachowaniu  zmian
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nadsypywaniu,  z  wyjątkiem  robot  budowlanych  i  ziemnych  na
terenach  przeznaczonych  pod  zabudowę  rolniczą  oraz  robót
związanych  z  rekultywacją  gruntów  rolnych,  a  także  z
utrzymaniem sieci melioracji wodnych, w tym z regulacją cieków,
przy zachowaniu  zasad  określonych  w  ust.  2  pkt  8  oraz  zmian
spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej".

Uzasadnienie:  §7 punkt 3.1) brzmi: 
„Ustala się zasady kształtowania krajobrazu: 
1) na terenach o symbolach przeznaczenia R, RP i RZ - zakaz zmiany

ukształtowania  terenu  polegającej  na  jego  niwelacji  lub
nadsypywaniu,  z  wyjątkiem  robot  budowlanych  i  ziemnych  na
terenach  przeznaczonych  pod  zabudowę  rolniczą  oraz  robót
związanych z rekultywacją gruntów rolnych, a także z utrzymaniem
sieci  melioracji  wodnych,  w  tym  z  regulacją  cieków,  przy
zachowaniu zasad określonych w ust. 2 pkt 8." 

Kategoryczny „zakaz zmiany ukształtowania terenu" nie pozwala na
prowadzenie  eksploatacji.  Nie  ma  możliwości  prowadzenia
eksploatacji  tak,  by  nie  powodować  osiadań  a  tym  samym  zmian
ukształtowania terenu.
Ww. zapis pozostaje w sprzeczności z zapisami: Art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i
Art.  125  ustawy Prawo ochrony środowiska  (Dz.U.  2018.799 t.j.  z
późn. zm.). 

spowodowanych  wpływem  eksploatacji  górniczej"  powoduje   wewnętrzną
sprzeczność, Zmiany ukształtowania terenu powodowane przez eksploatację górniczą
rzadko są korzystne dla warunków prowadzenia gospodarki rolnej, natomiast często
prowadzą  do  degradacji,  a  nawet  dewastacji  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej.
Wymóg  "zachowania  zmian  spowodowanych  wpływem  eksploatacji  górniczej"
oznaczałby, że rekultywacja gruntów rolnych oraz regulacja cieków musiałaby być
nieskuteczna.

658 34.15 27.05.2021 Polska Grupa
Górnicza

Oddział KWK
Sośnica

15.Kopalnia wnosi o wykreślenie w §9 punktu 5.1).
Uzasadnienie:  
§9 punkt 5.1) brzmi:
„W celu ograniczenia zagrożenia i ryzyka powodziowego ustala się: 
1) zakaz  dokonywania  zmian  ukształtowania  oraz  sposobu

użytkowania  i  zagospodarowania  terenu  prowadzących  do
zwiększenia  zagrożenia  powodzią,  ryzyka  powodziowego  oraz
utrudnienia ochrony przed powodzią". 

Kategoryczny  zakaz  dokonywania  zmian  ukształtowania  terenu  nie
pozwala  na  prowadzenie  eksploatacji.  Nie  ma  możliwości
prowadzenia  eksploatacji  tak,  by  nie  powodować  osiadań  a  tym
samym zmian ukształtowania terenu. Ponadto zapis dotyczący zmian
„sposobu użytkowania  i  zagospodarowania  terenu"  jest  sprzeczny z
Art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 
Ww. zapis pozostaje w sprzeczności z zapisami: Art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i
Art.  125  ustawy Prawo ochrony środowiska  (Dz.U.  2018.799 t.j.  z
późn. zm.). 

Przyszowice
cały obszar

§9 ust. 5 pkt 1 nieuwzględniona Nie  można  podzielić  zarzutu,  że  zapis  §9  ust.  5  pkt  1  uniemożliwi  jakąkolwiek
eksploatację, jako że "każda eksploatacja górnicza zmienia ukształtowanie terenu".
Zapis  nie  zabrania  bowiem  "jakichkolwiek"  zmian  ukształtowania  terenów,  a
wyklucza  jedynie  takie  zmiany,  które  prowadziłyby  do  zwiększenia  zagrożenia
powodzią, ryzyka powodziowego oraz utrudnienia ochrony przed powodzią.

659 34.16 16.Kopalnia  wnosi  o  wprowadzenie  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego zapisu o przeznaczeniu w nim
terenów  przyległych  do  cieków  wodnych  na  realizację  celów
publicznych. 

Uzasadnienie: 

W  sytuacji  obowiązywania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego i konieczności wykonania prac w ciekach wodnych, brak
proponowanego  zapisu  uniemożliwia  przeprowadzenia  ewentualnej
procedury  wywłaszczeniowej.  Należałoby  podkreślić  że  ochrona
przeciwpowodziowa jest  celem publicznym i realizacja takiego celu
jest również zadaniem gminy i również w interesie gminy powinno być
zapewnienie możliwości instrumentów administracyjnych pozyskiwania
prawa  do  nieruchomości  niezbędnej  do  realizacji  zadań  z  zakresu
ochrony przed powodzią. 

Przyszowice
cały obszar

- nieuwzględniona Realizacja celów publicznych nie stanowi przeznaczenia terenu, o czym kopalnia była
informowana w trakcie procedury sporządzania studium. Jest to szczególna zasada
zagospodarowa-nia  terenu,  która  musi  być  stosowana w połączeniu z  określeniem
przeznaczenia  terenu,  wskazującego  na  zasadność  podejmowania  inwestycji  celu
publicz-nego określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Cieki na
terenie  sołectwa  Przyszowice  mają  różny  status  -  zarówno wód publicznych,  jak
elementów systemu melioracji.
Jeżeli  celem zastosowania  zapisu o realizacji  inwestycji  celu  publicznego ma być
możliwość wywłaszczenia, to właściciele gruntów muszą mieć możliwość wyrażenia
swojej  opinii  w  trakcie  wyłożenia  projektu  planu  do  publicznego  wglądu,  czego
warunkiem  jest sprecyzowanie na rysunku planu zasięgu inwestycji o konkretnym
przeznaczeniu,  tak  aby możliwe  było  jednoznaczne  jego  powiązanie  z  granicami
nieruchomości. 
Gmina oczekiwała ze strony kopalń przestrzennie zdefiniowanych wniosków w tym
zakresie zarówno na etapie sporządzania studium, jak w trakcie sporządzania planu, o
czym informowano wszystkie kopalnie. Kopalnia nie złożyła wniosku o wyznaczenie
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takich  obszarów,  nie  przedstawiła  konkretnych  planów  inwestycji  pozwalających
obliczyć skutki finansowe wprowadzenia takiego ustalenia w miejscowym planie, ani
też nie wystąpiła z propozycją zawarcia odpowiedniego porozumienia z Gminą.
Wobec  ich  braku,  wskazanie  terenów  dla  realizacji  inwestycji  celu  publicznego
możliwe jest jedynie w zakresie terenów, których przeznaczenie jednoznacznie wiąże
się z celami, o których mowa w art. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
Przepis tej treści dodany został, po uwzględnieniu wcześniejszych uwag, w §10 ust.7
pkt 2. 

660 34.17 27.05.2021 Polska Grupa
Górnicza

Oddział KWK
Sośnica

17.Kopalnia  wnosi  o  wprowadzenie  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego zapisu o możliwości lokalizacji
nowych przepompowni i  odwadniania  pompami w sytuacjach w
których  utracona  została  lub  zostanie  utracona  możliwość
grawitacyjnego spływu wód w ciekach. 

Uzasadnienie: 

Brak  możliwości  lokalizacji  nowych  przepompowni  i  odwadniania
pompami nie pozwala na prowadzenie eksploatacji górniczej. Nie ma
możliwości prowadzenia eksploatacji tak, aby całkowicie wykluczyć
możliwość utraty grawitacyjnego spływu wód w ciekach. 
Ww. zapis pozostaje w sprzeczności z zapisami: Art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019.868 t.j.) oraz Art. 71 ust. 1 i
Art.  125  ustawy Prawo ochrony środowiska  (Dz.U.  2018.799 t.j.  z
późn. zm.). 

Przyszowice
cały obszar

- nieuwzględniona Zapis byłby niezgodny z zasadą zawartą w ustaleniach studium (Część B:  Kierunki
zagospodarowania  przestrzennego,  IV.  Obszary  i  zasady  ochrony  środowiska  i
krajobrazu,  5.  Zasady  ochrony  złóż  kopalin  oraz  zasady  ochrony  środowiska
dotyczące  przedsięwzięć  obejmujących  eksploatację   złóż  kopalin),  ppkt  5.2.2.:  "
Wykluczenie  powstawania  nowych  zagłębień  bezodpływowych  (niecek)
wymagających  trwałego  odwadniania  pompami  oraz  poszerzania  zasięgu
istniejących niecek (...)". 

661 34.18 18.Kopalnia  wnosi  o  wprowadzenie  w  §11  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  zapisów  dopuszczających
odstępstwo  od  minimalnych  wielkości  parametrów  działek
powstałych  w  wyniku  podziałów  w  związku  z  naprawą  szkód
spowodowanych ruchem zakładu górniczego. 

Uzasadnienie:   W  niektórych  przypadkach  naprawa  szkód
spowodowanych  ruchem  zakładu  górniczego  wymaga  zajęcia  i
wykupu  niewielkiej  części  nieruchomości.  Zniesienie  ograniczeń
pozwoli na wykup i naprawę szkód. 

Przyszowice
cały obszar

§11 nieuwzględniona Zapisy  te  dotyczą  powierzchni  wydzielanych  działek  budowlanych  w  procedurze
scalenia i ponownego podziału, nie dotyczą powierzchni działek gruntu wydzielanych
w związku z likwidacją szkód, o których mowa w uwadze.

662 34.19 19.Kopalnia wnosi o zmianę przeznaczenia i zasad zagospodarowania
części  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  13RZ
zajętego pod „Zalewisko przy ul. Słonecznej" na WS - Teren wód
powierzchniowych" 

Uzasadnienie:   Część  przedmiotowego  obszaru  obejmuje  teren
zbiornika Wn 24/89. W „Prognozie oddziaływania na środowisko do
projektu  „Miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego dla
obszaru sołectwa Przyszowice"" zbiornik ten nosi nazwę „Zalewisko
przy  ul. Słonecznej"  i  jest  wskazany  jako  siedlisko  cenne  pod
względem przyrodniczo-krajobrazowym. 

rejon
zalewiska 
Wn 24/89

13RZ nieuwzględniona Uwzględnienie wniosku jest możliwe pod warunkiem zobowiązania się kopalni do
wykupu  terenu  oraz  uzyskania  zgody  właścicieli  na  jego  zbycie.  W przeciwnym
wypadku koszty ustalenia  przeznaczenia WS ponosiłaby gmina.

663 34.20 Wnioski  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  ujęte  w  punktach  1-19  mają  odniesienia  w  treści
„Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  do  projektu  „Miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  sołectwa
Przyszowice". W związku z tym kopalnia wnosi o wprowadzenie  do
przedmiotowej Prognozy stosownych zmian z nich wynikających. 

Przyszowice
cały obszar

prognoza
oddziaływania
na środowisko
projektu planu

nieuwzględniona W wyniku rozstrzygnięcia uwag 1 - 19 nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w 
prognozie

664 34,21 Zwracamy  uwagę,  że  w  preambule  wyłożonego  do  publicznego
wglądu  projektu  planu  znajduje  się  powołanie  na  art.  104  Prawa
geologicznego i  górniczego.  Przytoczone wyżej  uwagi  dowodzą,  że
zapisy  projektu  planu  nie  pozwalają  na  wykonanie  działalności
określonej  w  koncesji,  w  najlepszym  wypadku  poważnie  tę
działalność ograniczają" . 

Przyszowice
cały obszar

preambuła
planu

nieuwzględniona Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  sporządza  się  dla  terenu
górniczego bądź jego fragmentu, jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej
w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, przy czym przewidywane dla
środowiska  skutki  działalności  określonej  w  koncesji  określa  się  w opracowaniu
ekofizjograficznym.
Plan,  o którym mowa w art.  104 ust.  4 i 5 p.g.g.,  powinien zapewniać integrację
wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu wykonania
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działalności określonej w koncesji, ale również w celu  zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego  oraz  ochrony  środowiska,  w  tym  obiektów  budowlanych.   Plan
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego może w szczególności określić:
- obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego
ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w
sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów;
-  obszary wyłączone z  zabudowy bądź takie,  w granicach  których  zabudowa jest
dozwolona tylko po spełnieniu odpowiednich wymagań, przy czym koszt spełnienia
tych wymagań ponosi przedsiębiorca.

Projekt wyłożony do publicznego wglądu realizuje te wymagania,  co potwierdzają
pozytywne opinie i uzgodnienia właściwych organów, w  tym OUG.

665 35 27.05.2021 J. M. Zastrzeżenie  dotyczące  ustanowienia  ciągu  drogi  krajowej  44
(ul Gliwickiej) drogą klasy GP.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43,
poz. 430,  z  późn. zm.)  istniejąca  zabudowa  uniemożliwia  ustalenie
takiej  klasy.  Według  wyżej  wspomnianego  Rozporządzenia,
najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy o przekroju
jednojezdniowym dla drogi klasy GP wynosi 30 m. W obrębie sołectw
Przyszowice  oraz  Paniówki  w  miejscach  o  zwartej  zabudowie
mieszkalnej pas drogowy ma jedynie od 20 do 27 m. 
Rozporządzenie  dopuszcza  możliwość  przyjęcia  mniejszych
szerokości ulic niż podane w §7.1.  jednak jednym z warunków jest
przeprowadzenie  analizy  obejmującej  m.in.  podstawowe
uwarunkowania  ochrony  środowiska,  a  w  szczególności  sposoby
ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami
powietrza.  Mieszkańcy  sołectw  Paniówki  i  Przyszowice,  których
domostwa usytuowane są wzdłuż drogi krajowej nr 44 od lat zmagają
się  z  uciążliwością  nadmiernego  hałasu  generowanego  przez
przejeżdżające  pojazdy.  Potwierdzają  to  ustalenia  zawarte  w
Programie Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2023 z
perspektywą  do  roku  2027,  zaktualizowanym  w marcu  2020  roku,
dział  IV.10.  Klimat Akustyczny.  W przytoczonym programie mowa
jest  o  zidentyfikowanych  przekroczeniach  dopuszczalnych  norm
hałasu  dla  odcinka  drogi  44  -  Gliwice  -  Borowa Wieś  sięgających
pierwszej linii zabudowy na poziomie nawet 15dB, 
Kolejnym  argumentem  przemawiającym  na  niekorzyść  ustalenia
Drogi  Krajowej  44  jako  drogi  ruchu  przyspieszonego  jest  zapis
Rozporządzenia  dotyczący  zapewnienia  wymaganego  poziomu
bezpieczeństwa ruchu drogowego (§9.1.). Zgodnie z brzmieniem tego
punktu,  dopuszczalne  odstępy między węzłami  lub  skrzyżowaniami
dla drogi klasy GP na terenie zabudowanym mogą wynosić nie mniej
niż 500 m. Odstęp pomiędzy: 
• DW921 a ulicą Wieczorka w Przyszowicach wynosi około 150 m, 
• DW921 a ulicą Szkolną w Przyszowicach wynosi około 220 m, 
• DW921 a ulicą Brzozową w Przyszowicach wynosi około 300 m, 
• ulicą  Poloczka  a  ulicą  Graniczną  w Przyszowicach  wynosi  około

520 m. 
Co  więcej,  Rozporządzenie  jasno  wskazuje,  że  droga  klasy  GP
powinna mieć powiązania z drogami klasy Z (wyjątkowo L) i drogami
wyższych  klas.  W  wyłożonym  Projekcie  zagospodarowania
przestrzennego dla sołectwa Przyszowice: 
• ulica Wieczorka jest drogą klasy D 
• ulica Szkolna jest drogą klasy D 
• ulica Brzozowa jest drogą klasy D 

droga krajowa
nr 44

KDGP
§12 ust. 1 pkt

1 lit.a
§12 ust. 2 pkt
1 lit.b oraz pkt

2 lit. a
§42 ust. 1 pkt

3 lit.b oraz ust.
2 pkt 2

nieuwzględniona Zapisy  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dotyczące  ul.
Gliwickiej nie stanowią samodzielnego ustalenia organów gminy.
Zgodnie z art. 19 ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej -
"u.d.p."), sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg  należą do właściwości organów administracji rządowej lub organów
jednostek  samorządu  terytorialnego,  będących  zarządcami  dróg  poszczególnych
kategorii.
Zarządcą drogi krajowej nr 44 jest Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział w
Katowicach  (dalej  -  GDDKiA),  uczestnicząca  w  procedurze  sporządzania
miejscowego planu na prawach organu uzgadniającego projekt (art. 17 pkt 6 lit. b tiret
trzecie  u.p.z.p.),  co oznacza że jej  stanowisko jest  wiążące dla  wójta  gminy,  pod
rygorem art. 28 u.p.z.p. 
W myśl  art.  20  ust.  1  u.d.p.,  do  zarządcy  drogi  należy  w szczególności
opracowywanie   projektów  planów   rozwoju   sieci   drogowej   oraz   bieżące
informowanie  o tych  planach organów właściwych  do sporządzania  miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.d.p., zarządca
drogi sporządza i weryfikuje okresowo plany rozwoju sieci drogowej i przekazuje je,
niezwłocznie po sporządzeniu,  organom właściwym w sprawie sporządzania  planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 17 pkt 2 u.p.z.p., po podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice uchwały
o  przystąpieniu  do  sporządzania  planu,  Wójt  Gminy  Gierałtowice  zawiadomił  na
piśmie organy właściwe do uzgadniania planu, w tym GDDKiA. Pismem nr O.KA.Z-
3.438.108.2016.1.br1663  z  dnia  27.06.2016  r.  Dyrektor  Oddziału  GDDKiA  w
Katowicach przedstawił wnioski do planu, m.in. określając klasę dla drogi krajowej
nr 44: GP - główna ruchu przyspieszonego.
Sporządzony  projekt  planu  uwzględniał  wymagania  Rozporządzenia  Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (dalej - W.T.D.P.), m.in. w zakresie
szerokości pasa drogowego określonej w § 7 ust. 1 rozporządzenia.
Postanowieniem Nr 438/76/18 z dnia 07.08.2018 r.  Dyrektor Oddziału GDDKiA w
Katowicach odmówił uzgodnienia projektu planu, stwierdzając iż w przedłożonym
projekcie  należy  skorygować  przyjętą  szerokość  w  liniach  rozgraniczających  pas
drogowy  drogi  krajowej  nr  44,  zgodnie  z  własnością  "GDDKiA"  wykazaną  na
przekazanych w załączeniu mapach w skali  1:500 ("Koncepcja  pasa drogowego -
droga krajowa DK 44"). Należy przyjąć, że przekazany materiał wykazuje zgodność
parametrów  pasa  drogowego  ul.  Gliwickiej  z   §  6  W.T.D.P.  -  w brzmieniu
obowiązującym w dacie uzgodnień.  ("szerokość drogi w liniach rozgraniczających
powinna  zapewniać  możliwość  umieszczenia  elementów  drogi  i  urządzeń  z  nią
związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji
drogi oraz uwarunkowań terenowych").
Po wprowadzeniu  żądanych  korekt,  projekt  planu uzyskał  uzgodnienie  pozytywne
Postanowieniem Nr 438/92/18 z dnia 21.09.2018 r.
§7 W.T.D.P., o którym mowa w uwadze, został  uchylony zmianą rozporządzenia z
dnia 1.08.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1643), która zmieniła również brzmienie §6. 
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• ulica Morcinka jest drogą klasy D.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty kwestionuję ustalenie ciągu
drogi  krajowej  44  klasą  drogi  GP,  czyli  drogi  głównej  ruchu
przyspieszonego. 

666 36 25.05.2021 P.S. Uwaga dotyczy ustalonej w §14 projektu planu stawki opłaty, o której
mowa  w  art. 36  ust. 4  ustawy  o  planowaniu  i zagospodarowaniu
przestrzennym. 

- tekst planu §
14

nieuwzględniona Wysokość stawki procentowej  służącej  naliczeniu opłaty,  o której  mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi kompromis
pomiędzy możliwością  wynikającą z   ustawy (30%),  a  dążeniem do zapewnienia
atrakcyjnych warunków inwestowania na terenie gminy.

667 38.IV.1 25.05.2021 P.S. IV. Obszar przedmiotowej działki w projekcie planu został oznaczony
jako 37RZ i częściowo jako 28WS. 
1. Na  terenie  działki  został  błędnie  wyznaczony  obszar  28WS.

Podstawą  takiego  stanowiska  jest  to,  że  koryto  potoku
Ornontowickiego  nie  znajduje  się  w  granicach  jakie  wyznacza
obszar 28 WS (i nigdy się tam nie znajdowało). Faktyczny przebieg
koryta pokrywa się z oznaczoną na rysunku planu niebieską linią
wyznaczającą przebieg cieku naturalnego, która na rysunku planu
znajduje  się  w przeznaczeniu  16ZL.  Istotnym jest,  że  wskazany
błąd planu, zgodnie z którym istniejące koryto wymienionego cieku
należy  zaliczyć  do  terenu  leśnego  (ZL)  może  uniemożliwić
przeprowadzenie jakichkolwiek prac remontowych na cieku, które
w pełnym zakresie dopuszcza przeznaczenie WS, w którym ciek
powinien się znajdować. 
W  związku  z  powyższym  wnosi  o  wyznaczenie  obszaru  28WS
zgodnie z faktycznym przebiegiem Koryta oraz włączenie całego
obszaru  przedmiotowej  działki  do  przeznaczenia  37RZ  przy
uwzględnieniu  tego,  że  na  tej  działce  nie  ma  terenu,  który  w
rejestrze gruntów byłby oznaczony jako leśny. 

ul. Polna
dz. nr

681/225

37RZ, 28WS nieuwzględniona Wskazane  ustalenie  planu   jest   zamierzone  i  ma  na  celu  zachowanie  w
niezmienionym  stanie  terenu  16ZL,  w  obrębie  którego  znajduje  się  naturalny,
meandrujący fragment koryta Potoku Ornontowickiego. W związku z przewidywaną
koniecznością regulacji potoku, nowe koryto może zostać ukształtowane na terenie
28WS, który stanowi własność Marszałka Wojewółdztwa Śląskiego (po likwidacji
ŚZMiUW teren może zostać przekazany Wodom Polskim), co pozwoliłoby zachować
naturalny, cenny pod względem fragment koryta potoku wraz z zespołem zbiorowisk
przywodnych.  

668 38.IV.2 Kwestionuje ustalenia projektu planu w zakresie nie dopuszczenia
na  tej  działce  (oraz  w  całym  przeznaczeniu  37RZ)  możliwości
budowy urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych,
a  co  za  tym  idzie  zarzuca,  że  projekt  planu  nie  uwzględnia
możliwości zagospodarowania obszaru 37RZ po przeprowadzeniu
regulacji Potoku Chudowskiego. 

Wnosi  o  uwzględnienie  obszaru  37RZ w § 32  punkt  2  litera  d,
ewentualnie  dopuszczenie  w  inny  sposób  możliwości  budowy
Małej Elektrowni Wodnej - MEW wraz z konieczną infrastrukturą
w przeznaczeniu 37RZ. 

37RZ, 28WS nieuwzględniona Urządzenia  o mocy poniżej  100kW wytwarzające energię ze źródeł  odnawialnych
pracujące na potrzeby zagospodarowania konkretnej nierucho-mości należy traktować
jako infrastrukturę, techniczną. Ich lokalizacja została dopuszczona w §13 ust. 2 pkt
3.
Nie oznacza to możliwości budowy małej elektrowni wodnej w oderwaniu od funkcji
rolniczych  określonych  w  zakresie  przeznaczenia  terenów  RZ  w §32,  ponieważ
wytwarzanie energii nie wchodzi w zakres przeznaczenia terenów RZ.

Przeciwko takiemu przeznaczeniu przemawia:
- położenie działki 681/225 w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią,
- potencjalnie negatywny wpływ na funkcję korytarza ichtiologicznego.

Możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych,  w
tym   o  mocy  powyżej  100kW,  została  ustalona  na  działkach   wnioskodawcy
położonych w terenach 40RZ i 41RZ. Natomiast na terenie 37RZ została dopuszczona
możliwość lokalizacji (podobnie jak w terenach 40RZ i 421RZ), zbiorników wodnych
o  funkcji  rekreacyjnej  -   zgodnie  z  uwagami  wniesionymi  w  wyniku  pierwszego
wyłożenia do publicznego wglądu.
Możliwość  dopuszczenia  lokalizacji  urządzeń  wytwarzających  energię  ze  źródeł
odnawialnych jako samodzielnej funkcji terenu (nie służących jako alternatywne źródło
zaopatrzenia  w  energię  zagospodarowania  zgodnego  z  przeznaczeniem  terenu)
wymaga  analizy  w  ramach  nowego  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w tym uzgodnień z organami ochrony środowiska
(ze względu na pełnioną przez  Potok Chudowski funkcję korytarza ichtiologicznego) i
Wodami  Polskimi  (ze  względu  na  obszar  szczególnego  zagrożenia  powodzią
obejmujący część działki). 

669 38.VI Wnosi o wskazanie w planie (tekst), że rekultywacja gruntów rolnych
jest wymagana również na terenach nie objętych oznaczeniem OR. 

- tekst planu
§7 ust. 4

nieuwzględniona Rekultywacja gruntów rolnych następuje na podstawie przepisów o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, w myśl których nie wymaga się stwierdzenia zgodności z planem
zagospodarowania przestrzennego.
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Podstawą  zamieszczenia  w planie  wskazanego ustalenia  jest  art.  15 ust.  3  pkt  3,
zgodnie z którym  w miejscowym planie określa się, w zależności od potrzeb, granice
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.  
W związku  z  powyższym,  nie  można  ustalić  takiego  wymogu  w odniesieniu  do
wszystkich  gruntów  rolnych  w  obrębie  TG  Makoszowy,  ze  względu  na  zasady
redagowania  przepisów  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
wymagające spójności ustaleń tekstowych i graficznych. Należy też mieć na uwadze,
że  w  obecnym  brzmieniu  §7  dopuszczona  została  możliwość  nadsypywania  i
niwelacji  terenu  w związku  z  rekultywacją  gruntów  w obszarach  R,  RZ  i  RP.
Proponowana zmiana otwierałaby możliwość dokonywania przez zakłady górnicze
niekontrolowanych  przekształceń  gruntów rolnych.  W obecnym projekcie  obszary
OR zostały wyznaczone tylko w miejscach wnioskowanych lub akceptowanych przez
właścicieli gruntów rolnych.

670 39.I 25.05.2021 T. i R. S. I. Cały obszar przedmiotowych działek został w projekcie planu objęty
oznaczeniem 2ZZ -  Tereny  Zabudowy Usługowo-Mieszkaniowej  w
obszarach  zagrożonych  powodzią  (poza  częścią  WS czego  dotyczy
uwaga następna). Jako właściciele przedmiotowej posesji kwestionują
ustalenia  projektu  planu  oraz  wyrażają  stanowczy  sprzeciw  wobec
przyjęcia podniesionych ustaleń planu. (...)
Wnoszą o skorygowanie zapisów  wyłożonego do publicznego wglądu
rysunku planu w następujący sposób: 
precyzyjne i zgodne z zasięgiem występowania obszaru szczególnego
zagrożenia powodzią rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu
poprzez: 
- pozostawienie  południowych  (przylegających  do  Potoku

Chudowskiego) części działek nr 385/221 i 384/221, które znajdują
się  w obszarze szczególnego zagrożenia  powodzią (100 letnie)  w
przeznaczeniu 2ZZ

- wyznaczenie  na  znajdujących  się  poza  obszarem  szczególnego
zagrożenia powodzią częściach działek 385/221 i 384/221 oraz na
całej działce 497/222 obszaru o przeznaczeniu U,RM (ewentualnie
przyłączenie  do  15U,RM,  tak  jak  było  w  projekcie  planu  przed
wprowadzeniem  ustaleń  i  zagrożeń  wynikających  z  map
powodziowych). 

ul. Brzeg 16
dz. nr

385/221,
384/221,
497/222

2ZZ nieuwzględniona Zgodnie  z  art.  166  ust.  2  i  5  ustawy z  20  lipca  2017  r.  Prawo wodne,  wymaga
uzgodnienia, w drodze decyzji, z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy
i  zagospodarowania  terenu  położonego  na  obszarach  szczególnego  zagrożenia
powodzią. Decyzja określa wymagania lub warunki dla plano- wanej zabudowy oraz
planowanego  zagospoda-rowania  terenów  położonych  na  obszarze  szczególnego
zagrożenia powodzią, w zakresie określonym w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej  I  Żeglugi  Śródlądowej  oraz  Ministra  Inwestycji  I  Rozwoju  z  dnia  24
stycznia  2019  r.  w sprawie  zakresu  wymagań  oraz  warunków  dla  planowanej
zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania.
Zgodnie  z  §3  rozporządzenia, zakres  wymagań  lub  warunków  dla  planowanego
zagospodarowania  terenów  na  obszarach  szczególnego  zagrożenia  powodzią,
ograniczających  negatywne  skutki  zalania  wodami  powodziowymi  terenu,  które
określa się w decyzji w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu, obejmuje
w szczególności:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej i w funkcjach terenów oraz planowane
przeznaczenie terenu;
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w
tym  ukształtowania  terenu,  intensywności  zabudowy  oraz  udziału  procentowego
powierzchni biologicznie  czynnej  w odniesieniu do powierzchni działki  oraz linie
zabudowy;
3)  kształtowanie  układu  drogowego na  terenach  mieszkalnych  i  usługowych  oraz
rolniczych, w tym na potrzeby ewakuacji;
4) kształtowanie zieleni;
5)  uwarunkowania  dotyczące  infrastruktury  technicznej  planowanych  obiektów
budowlanych,  w tym  zbiorników  bezodpływowych  na  nieczystości  ciekłe,  w
zależności  od  parametrów  zasięgu  i  głębokości  wód  o  prawdopodobieństwie
wystąpienia  powodzi  wynoszącym  1%,  oraz  standardy  technologiczne  urządzeń
infrastruktury technicznej.
Powyższe ustalenia mogą być powzięte i ocenione jedynie w odniesieniu do całych
nieruchomości, bez względu na to, w jakiej części są objęte obszarem szczególnego
zagrożenia powodzią.  

671 39.II II. Zgodnie z wyłożonym projektem planu działki 385/221 i 384/221
częściowo, a działka 500/225 w całości zostały objęte przeznaczeniem
28WS. (...)

Wnoszą o zmianę przeznaczenia wymienionych działek (części  działek
385/221 i 384/221) z 28WS na ZZ2 (w bezpośrednim sąsiedztwie). 

ul. Brzeg
dz. nr

385/221,
384/221
500/225

28WS nieuwzględniona Zgodnie  z  wypracowaną  polityką  przestrzenną  gminy,  ustalenia  planu  powinny
chronić rolniczą przestrzeń produkcyjną przed niekontrolowanymi przekształceniami
dokonywanymi  w  ramach  rekultywacji  szkód  górniczych  degradującymi  rolniczą
przydatność  gruntów,  zwłaszcza  na  terenach  przyległych  do  cieków.  Dlatego
możliwość    realizacji robót związanych z regulacją cieków jako inwestycji  celu
publicznego  (wnioskowana  przez  kopalnie)  została  ograniczona  do  terenów  WS,
obejmujących cieki zaliczane do wód publicznych oraz gruntów w ich bezpośrednim
sąsiedztwie - aby umożliwić działania służące utrzymaniu grawitacyjnego spływu w
tych ciekach. Dlatego zasięg terenu WS nie może być ograniczony do istniejącego
koryta  cieku.  Nie  ogranicza  to  możliwości  wykorzystania  terenu  w  sposób
dotychczasowy, jeżeli będzie on zbędny do potrzeb regulacji cieku, zgodnie z art. 35
u.p.z.p.
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672 39.III.1 25.05.2021 T. i R. S. III. 1. Zgodnie z wyłożonym projektem planu południowa część działki,
tj. pomiędzy ul. Brzeg a planowaną drogą 3KDW wchodzi w zasięg
przeznaczenia 57M,U.  (...)
Wnoszą  o  wyznaczenie  na  wskazanej  części  działki  260/112
przeznaczenia U,RM, które w planie zostało wprowadzone celem
ochrony i zapewnienia dalszego rozwoju istniejących gospodarstw
rolnych, włączając w to zabudowę zagrodową. 

ul. Brzeg
dz. nr

260/112

57M,U nieuwzględniona Obecne ustalenia projektu planu są wynikiem uwzględnienia (w zakresie możliwym
ze względu na  zasady obowiązujące w planowaniu przestrzennym) wniosków i uwag
składanych w procedurze sporządzania miejscowego planu.
Przeznaczenie  U,RM  zostało  ustalone,  na  wniosek  wnoszącego  uwagę,  na
niezabudowanej działce nr  217 położonej  w terenie 16U,RM - na powierzchni ok.
1,35  ha,  co  zapewnia  dalszy  rozwój  gospodarstwa  rolnego,  w  tym  zabudowy
zagrodowej.

673 39.VII VII.  Przedmiotowa działka  w  projekcie  planu  została  przeznaczona
jako  tereny  rolne  13R  z  wydzieloną  od  południowego  wschodu
częścią, która - jak wynika z planu - zostanie w przyszłości zajęta pod
drogę  oznaczoną  jako  7KDL.  Wyznaczenie  drogi  publicznej
powoduje,  że działka uzyska dodatkową obsługę komunikacyjną, co
przy istniejącym już dostępie do mediów (woda i prąd) sprawia,  że
przedmiotowy teren stanie się dogodnym i oddalonym od zabudowy
mieszkaniowej  (istniejącej  i  planowanej)  miejscem  inwestycji
rolniczych takich jak np. budowa przechowalni warzyw. Na powyższe
ma  również  wpływ  realizowane  obecnie  pogłębienie  potoku
Chudowskieko które doprowadzi do obniżenia poziomu wód, a co za
tym idzie wyłączenia zagrożenia powodziowego dla wody 500 letniej,
które obecnie swym zasięgiem obejmuje część przedmiotowej działki. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzają, że projekt planu w obecnym
kształcie  nie  uwzględnia  rolniczych  i  gospodarczych  walorów
przedmiotowej  działki,  które  zostały  uzyskane  w  związku  z
wyznaczeniem drogi 7KDL na jej terenie i w związku z tym wnoszą o
zmianę  niezalesionej  i  niezajętej  pod  drogę  części  działki  443/119
odznaczonej jako 13R na obszar o przeznaczeniu RP ewentualnie RU.

ul. Polna
dz. nr

443/119 

13R, 
7KDL

nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w obszarze  o  kierunku
przeznaczenia  "RE -   użytki  rolne  w ciągach  ekologicznych",  w którym polityka
przestrzenna gminy zakazuje lokalizacji nowej zabudowy. 
Teren  13R  obejmuje  lewostronną  część  doliny  Potoku  Chudowskiego;  jego
zachowanie w stanie wolnym od zabudowy ma znaczenie dla profilaktyki powodzi
i suszy,  a  także  dla  kształtowania  warunków  klimatycznych  w  skali  lokalnej
(przewietrzanie terenu).

674 39.XI XI. Przedmiotowa działka w projekcie planu uzyskała przeznaczenie
39RZ. 
Po zrealizowaniu planowanej przebudowy ul. Polnej (między innymi
ścieżka  rowerowa)  przedmiotowa  działka  stanie  się  atrakcyjnym
terenem rekreacji i usług (np. gastronomia). 
Projekt  planu  w  obecnym  kształcie  nie  uwzględnia  zarówno
planowanej  przebudowy  ul. Polnej,  jak  i  potencjalnych  walorów
działki wynikających z tej inwestycji. 
Wnoszą o zmianę przeznaczenia działki z RZ na ZR - tereny rekreacji,
ewentualnie U - tereny usług. 

rejon
skrzyżowania
ulic Stachury i

Polnej
dz. nr

1056/225 

39RZ nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w obszarze  o  kierunku
przeznaczenia  "RE -   użytki  rolne  w ciągach  ekologicznych",  w którym polityka
przestrzenna gminy zakazuje lokalizacji nowej zabudowy. 
Możliwość   zmiany  przeznaczenia  na  wnioskowane  zostanie  przeanalizowana  w
projekcie nowego studium, w związku z planowaną przebudową ulicy Polnej. 

675 39.XII XII. Przedmiotowa działka w projekcie planu uzyskała przeznaczenie
37RZ,  na  którym  została  dopuszczona  między  innymi  budowa
stawów,  zbiorników  wodnych  rekreacyjnych,  urządzeń  wodnych
służących  magazynowaniu  wody  dla  celów  rolniczych  i
przeciwpowodziowych,  natomiast  nie  zostały  dopuszczone
jakiekolwiek  urządzenia  wytwarzające  energie  ze  źródeł
odnawialnych. 
Kwestionują ustalenia projektu planu w zakresie nie dopuszczenia na
działce  680/220  (oraz  w  całym  przeznaczeniu  37RZ)  możliwości
budowy  urządzeń  wytwarzających  energię  ze  źródeł  odnawialnych
przy  jednoczesnej  akceptacji  wszystkich  pozostałych  przeznaczeń
obszaru 37RZ.  (...)

Wnoszą  o  uwzględnienie  obszaru  37RZ  w  §32  punkt  2  litera  d,
ewentualnie dopuszczenie w inny sposób możliwości budowy Małej
Elektrowni  Wodnej  -  MEW  (wraz  z  konieczną  infrastrukturą  na
działce 680/220). 

rejon ul. Brzeg
dz. nr

680/220 

37RZ nieuwzględniona Możliwość  dopuszczenia  lokalizacji  urządzeń  wytwarzających  energię  ze  źródeł
odnawialnych  jako  samodzielnej  funkcji  terenu  (nie  służących  jako  alternatywne
źródło zaopatrzenia w energię zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem terenu)
wymaga  analizy  w  ramach  nowego  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w tym uzgodnień z organami ochrony środowiska
(ze względu na pełnioną przez  Potok Chudowski funkcję korytarza ichtiologicznego)
i  Wodami  Polskimi  (ze  względu  na  obszar  szczególnego  zagrożenia  powodzią
obejmujący część działki). 

zob. również L.p. 38.IV.2

676 39.XIII XIII.  Uwaga  dotyczy  wpisania  na  listę  zabytków  oraz  oznaczenia
symbolem Z4 stodoły położonej na działce 113. 
Budynek  ww.  stodoły  obecnie  nie  przedstawia  żadnej  wartości
zabytkowej.  (...)

ul. Brzeg
dz. nr
113 

Z4 nieuwzględniona W aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe usunięcie budynku stodoły z listy 
obiektów chronionych ustaleniami planu, ponieważ figuruje on w Gminnej Ewidencji
Zabytków, w związku z czym wymaga ustalenia zasad ochrony, zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 3 rozdz. B.III studium. 
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W  związku  z  powyższym  wnoszą  o  wykreślenie  stodoły
zlokalizowanej przy ul. Brzeg oznaczonej na rysunku planu jako Z4 z
listy zabytków przedstawionej w §8 punkt 2 podpunkt 4. 

677 39.XV 25.05.2021 T. i R. S. XV.  Uwaga  dotyczy  wskazanych  w  planie  obszarów  szczególnego
zagrożenia powodzią. 
W odniesieniu do wskazanego w projekcie planu przeznaczenia  ZZ
oraz  innych  terenów,  gdzie  w  następstwie  opublikowania  map
powodziowych  zostały  wskazane  zagrożenia  powodziowe,  należy
wskazać  na  niezwykle  istotną  kwestię,  która  została  całkowicie
pominięta w planie, a mianowicie to, że wszystkie tereny, na których
zgodnie z mapami powodziowymi występuje zagrożenie powodziowe
zostały  w  przeszłości  poddane  wielometrowym  osiadaniom
górniczym.  Wartość  osiadań  górniczych  na  wszystkich  terenach
oznaczonych na mapach powodziowych, a co za tym idzie również w
planie,  jako  zagrożonych  powodzią  jest  większa  od  wskazanych
wysokości wód zalewowych. Należy podnieść, że gdyby na obszarze
objętym  przedmiotowym  planem  nie  wystąpiły  w  przeszłości
osiadania  górnicze,  to  z  całą  pewnością  żadne  tereny  nie  byłyby
obecnie zagrożone powodzią. 
Wnoszą  o  jednoznaczne  wskazanie  w  tekście  planu  (uchwały),  że
osiadania  górnicze  przekraczają  wartości  wód  zalewowych,  które
zostały wskazane na mapach powodziowych. 

- - nieuwzględniona Wnioskowane informacje nie mieszczą się w zakresie ustaleń miejscowego planu, o
którym mowa w art. 15 u.p.z.p. 
Właściwe  miejsce  tych  treści  to  analiza  uwarunkowań  zagospodarowania
przestrzennego w SUiKZP.

678 41 26.05.2021 M. D. Wnosi o objęcie przedmiotowej działki przeznaczeniem UM (usługowo-
mieszkalne). Sąsiednie działki posiadają takie przeznaczenie.

ul. Brzozowa
dz. nr 166/75

2RZ nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w obszarze  o  kierunku
przeznaczenia  "RE -   użytki  rolne  w ciągach  ekologicznych",  w którym polityka
przestrzenna gminy zakazuje lokalizacji nowej zabudowy. 

679 43 28.05.2021 W. W. Wnosi  o  zmniejszenie  terenów  1PU1,  2PU1  15MU  i  wprowadzenie
dodatkowego  terenu  zielonego  stanowiącego  pas  ochronny  wzdłuż
kanału leżącego na terenie 6WS i łączącego się z Potokiem Chudowskim.
W kanale  tym znajduje  się  siedlisko  wpisanego  do  czerwonej  księgi
gatunków zagrożonych Żółwia Błotnego. Siedlisko zostało zgłoszone do
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska oraz organizacji
zajmujących się ochroną siedlisk żółwia błotnego w Polsce. Dodatkowy
pas zielony pozwoli na ochronę siedliska oraz na dostęp do tego terenu
dla obserwatorów i miłośników przyrody. 

ul. Gliwicka 1PU1
2PU1
15MU

nieuwzględniona Brak  uzasadnienia  dla  wprowadzenia  wnioskowa-nych  ograniczeń  w
zagospodarowaniu  terenu:  wg  dotychczasowej  wiedzy,  na  terenie  woj.  śląskiego
jedynym miejscem występowania żółwia błotnego jest stanowisko w Nadleśnictwie
Siewierz związane z realizowanym przez  Lasy Państwowe od  2019 r.  programem
reintrodukcji. 
Dość  licznie  zgłaszane  są  natomiast  przypadki  występowania  obcych  gatunków
inwazyjnych źółwia, uwalnianych z hodowli. W związku z tym informacja zawarta w
uwadze wymaga  pogłębienia badań naukowych. Niezależnie od ich wyniku, koryta
rowu CH-1 i Potoku Chudowskiego na tym odcinku nie są bezpiecznym miejscem dla
bytowania chronionych gatunków gadów, w związku z prawdopodobnymi robotami
służącymi wzmocnieniu budowli przeciwpo-wodziowych. 
W przypadku potwierdzenia stanowiska, należałoby rozważyć jego przeniesienie, np
w rejon ostoi Farskie.

680 45 28.05.2021 M. S. Wnosi  o  zmianę  sposobu  użytkowania  przedmiotowej  działki  z  roli
uprawnej na mieszkaniowo-usługowe.

dz. nr
269/14

11R nieuwzględniona Brak  zgodności  ze  studium  -  działka  jest  położona  w wyznaczonym  w  studium
obszarze  o  kierunku  przeznaczenia  "R  -  obszary  rolne",  w  którym  polityka
przestrzenna  gminy  nie  przewiduje  możliwości  lokalizacji  zabudowy  o  funkcji
nierolniczej. 

681 47.1 28.05.2021 M. K. 1. Dotyczy części graficznej - rysunku planu.
Wnosi  o  korektę  i  dostosowanie  przebiegu  linii  rozgraniczających
tereny  (o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach
zagospodarowania)  w  celu  dostosowania  ich  przebiegu  do
faktycznego stanu ukształtowania terenu. 

Zmiana  ma  na  celu  zmniejszenie  zasięgu  obszaru  33RZ  i
przesunięcie  granicy  obszaru  11MNU  w  kierunku  północnym
(zgodnie z  zaproponowanym szkicem – zał. 01).  Oba obszary są
identyczne  pod  względem  budowy  geologicznej.  Rzędne
wysokościowe  są  porównywalne  (zgodnie  z  aktualną  mapą  do
celów  projektowych  –  zał. 02  a  i  b).  Teren  jest  stabilny  i
ukształtowany  równomiernie  (dokumentacja  fotograficzna  –
zał. 03).  Nie  zachodzi  potrzeba  aż  tak  szerokiego  ograniczenia
możliwości  zagospodarowania terenu. 

dz. nr
647/98,
649/99

33RZ,
11MNU

nieuwzględniona Brak zgodności ze studium - działki 647/98 i 649/99, na części których proponowane
jest zlokalizowanie zabudowy, są położone w obszarze o kierunku przeznaczenia "RE
-  użytki  rolne w ciągach ekologicznych",  w którym polityka  przestrzenna gminy
zakazuje lokalizacji nowej zabudowy. 
Teren  33RZ  obejmuje  lewostronną  część  doliny  Potoku  Paniówka;  miejsce
planowanej inwestycji jest nasypem antropogenicznym w jej obrębie. 
Poszerzenie  terenu  przeznaczonego  pod  zabudowę  wymaga  analizy  w  ramach
sporządzanego projektu nowego studium.
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682 47.2 28.05.2021 M. K. 2. Dotyczy części tekstowej planu – str. 38-ej,  § 32 ust. 5 a).
Wnosi, aby mając na uwadze utrzymanie i uzupełnienie istniejącej
zabudowy  w  ramach  posiadanego  dysponowania  gruntem  lub
własności  możliwe  było  poza  wymienionymi  budynkami
garażowymi, gospodarczymi i rekreacji indywidualnej dodanie do
zamkniętego  katalogu  dopuszczonych  inwestycji  dla  obszarów
„RZ"  również  zabudowy  mieszkaniowa-usługowej  z  usługami
handlu  detalicznego,  usługami  konsumpcyjnymi  oraz  innymi
nieuciążliwymi  usługami  wykonywanymi  w lokalach  biurowych,
pracowniach projektowych, twórczych itp. 
Wnosi  też  o  dostosowanie  wysokości  zabudowy  dla  obiektów
innych niż garażowe, gospodarcze i rekreacji indywidualnej do 3
kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż np. 9 m.  

 § 32 pkt 5
lit.a

nieuwzględniona Proponowane  dopuszczenia  radykalnie  wykraczają  poza  zastosowane  w  planie
pojęcie  "utrzymania  istniejącej  zabudowy",  uwzględniające  zasadę  ochrony  praw
nabytych, wynikających z uzyskanych  pozwoleń na budowę lub przyjętych zgłoszeń
budowy wraz z projektem budowlanym. 

683 48.1 28.05.2021 Jastrzębska
Spółka

Węglowa S.A.
Kopalnia Węgla

Kamiennego
„Budryk" 

1. § 2 ust. 1 pkt 1.j. - wnosi o usunięcie z rysunku planu obszarów OFI,
OFS OFP i OFM.
Uzasadnienie.  -  kopalnia  zabezpiecza  obiekty  będące  w  zasięgu
oddziaływania  eksploatacji,  zgodnie  z  obowiązującym prawem i
ustaleniami  administratorów  danej  infrastruktury.  Ochrona
obiektów  i  infrastruktury  wraz  z  prowadzona  profilaktyką,
każdorazowo jest określona w planie ruchu kopalni. 

- obszary
OFI, OFS
OFP, OFM

nieuwzględniona Zgodnie z art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  górniczego  może  w  szczególności
określić  cyt.  "obiekty  lub  obszary,  dla  których  wyznacza  się  filar  ochronny,  w
granicach  którego ruch  zakładu  górniczego  może  być  zabroniony bądź  może  być
dozwolony  tylko  w  sposób  zapewniający  należytą  ochronę  tych  obiektów  lub
obszarów."  
Wskazanie w projekcie planu obszarów, o których mowa w  §7 ust. 2,  punkt 3)  -
w granicach których ruch zakładu górniczego może być dozwolony tylko w sposób
zapewniający należytą ochronę wskazanych na rysunku planu obiektów lub terenów,
stanowi niezbędny instrument umożliwiający gminie  wykonanie ciążących na niej
obowiązków  zapewnienia  zrównoważonego  rozwoju  oraz  uzyskania  optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego.
Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska,  kto  podejmuje  działalność  mogącą
negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  jest  obowiązany  do  zapobiegania  temu
oddziaływaniu,  a  kto  podejmuje  działalność,  której  negatywne  oddziaływanie  na
środowisko  nie  jest  jeszcze  w  pełni  rozpoznane,  jest  obowiązany,  kierując  się
przezornością,  podjąć  wszelkie  możliwe  środki  zapobiegawcze,  przy  czym ochrona
jednego  lub  kilku  elementów  przyrodniczych  powinna  być  realizowana  z
uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów (art. 5 i 6).

684 48.2 2. § 7 ust. 1 pkt 6.a,b,c,d,e,f - wnosi o wykreślenie i zastąpienie niżej
podaną, nową redakcją treści: 
„W  obszarze  objętym  planem,  realizację  przedsięwzięć  i
prowadzenie  działalności  gospodarczej  należy  prowadzić  z
wykorzystaniem rozwiązań technicznych i technologii pozwalającej
na: 
• zachowanie funkcjonalności systemów melioracji wodnych 
• uniknięcie powstania lub zwiększenia  zagrożenia  powodzią lub

zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi 
• uniknięcie  pogorszenia  stanu  zasobów  wodnych  Głównego

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 331 „Dolina Kopalna
Rzeki Górna Wodnica", którego granice oznaczone są na rysunku
planu.

Uzasadnienie  -  konieczność  zmiany  zapisu  wynika  z  istoty
realizacji  koncesji  na  eksploatację  złoża  węgla  kamiennego
„Budryk",  możliwości  i  rozwiązań technicznych  oferowanych  na
rynku, dających możliwość zapewnienia  odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa,  związanego  z  zagrożeniem  powodziowym,  jak
również zabezpieczenia funkcjonowania systemu melioracji. Należy
zwrócić  uwagę,  iż  każda  inwestycja,  chociażby  budowa  budynku
jednorodzinnego na gruntach zmeliorowanych, prowadzona niedbale
przez  inwestora  może  doprowadzić  do  utraty  funkcjonalności
systemów melioracji wodnych, zwłaszcza sieci drenarskiej. 

- § 7 ust. 1
pkt 6.a,b,c,

d,e,f

nieuwzględniona Uzyskanie  koncesji  na  eksploatację  węgla  nie  może  uzasadniać  żądań  usunięcia
ustaleń planu służących zapewnieniu ochrony środowiska.

(zob. również uzasadnienie rozstrzygnięcia uwag 78.2 - 78.4 wniesionych w wyniku
wyłozenia projektu planu do publicznego wgladu w roku 2019).

685 48.3 3. § 7 ust. 2 pkt 2 - wnosi o wykreślenie w całości punktu 2. -- § 7 ust. 2 pkt 2 nieuwzględniona Kwestionowane zapisy wynikają z art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze i są
niezbędne do zapewnienia należytej ochrony nieruchomości zabudowanych.
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Uzasadnienie  -  ograniczenie  zmiany  ukształtowania  terenu  i
stosunków  wodnych  wiąże  się  bezpośrednio  z  ograniczeniem
obniżeń  od  prowadzonej  eksploatacji  i  racjonalnym
wykorzystaniem złoża, co przekłada się na ograniczenia uprawnień.
Dostosowanie  planowanych  odkształceń  terenu  do  stanu
technicznego obiektów wiąże się z ich zabezpieczeniem na wpływy
eksploatacji  górniczej,  co  jest  czynione  przez  kopalnię  od
kilkudziesięciu  lat,  poprzez  wydawanie  warunków  geologiczno-
górniczych  w perspektywie do 2043 r.  W tym zakresie  kopalnia
poniosła  i  ciągle  ponosi  koszty związane ze zwrotem wszystkim
inwestorom  kosztów  zabezpieczenia.  Zapewnienie  utrzymania
zwierciadła  wód  gruntowych  naturalnie  lub  sztucznie  poniżej
posadowienia  budynków  sprowadza  się  bezpośrednio  do
ograniczenia obniżeń terenu od eksploatacji górniczej i uprawnień
kopalni wynikających z koncesji do wydobywania kopaliny. Należy
również  uwzględnić,  iż  poziom wód gruntowych  w ogóle  ulega
znacznym wahaniom w zależności od sytuacji hydrogeologicznej, a
posadowienie  budynków  projektowane  jest  obecnie  na  różnych
poziomach  w  granicach  od  -0,5 m  do  -3,0 m  poniżej  poziomu
terenu. 

Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska,  kto  podejmuje  działalność  mogącą
negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  jest  obowiązany  do  zapobiegania  temu
oddziaływaniu (art. 5).
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4. § 7 ust. 2 pkt 5 - wnosi o wykreślenie w całości ppkt „a" i „b" lub
nową redakcję. 
Uzasadnienie  -  określenie  „oddziaływanie  eksploatacji  na
środowisko, w tym długoterminowe i skumulowane",  którego nie
możemy  wykluczyć  z  racji  lokalizacji  złóż  kopaliny,  samym  w
sobie wskazuje na negatywne skutki eksploatacji i braku w dalszej
perspektywie  do 2043 r.,  możliwości  dochowania  przez  kopalnię
ograniczeń zawartych w ust. 1 pkt 6 jak również utraty możliwości
grawitacyjnego  odprowadzenia  wód  opadowych  i  roztopowych
istniejącym  systemów  cieków  naturalnych  oraz  retencyjności
gruntów  w  dolinach.  Dlatego  też,  należałoby  uwzględnić  w
zapisach  planu  zagospodarowania  zachowanie  tychże  warunków,
poprzez  usunięcie  szkody  górniczej  nie  wykluczając  budowy
przepompowni (istniejących przepompowni kopalnia „Budryk" nie
posiada w przeciwieństwie do innych przedsiębiorców górniczych),
budowy nowych rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych
oraz rekultywację gruntów,  czy to w kierunku rolnym,  czy to w
kierunku rekreacyjnym. 

- § 7 ust. 2 pkt 5 nieuwzględniona Żądanie usunięcia minimalnych wymagań należytej ochrony zasobów środowiska  w
obszarach  OFS  kosztem  eksploatacji  węgla  służących  zachowaniu   chronionych
gatunków flory i fauny, funkcji korytarzy ekologicznych oraz celów środowiskowych
ustalonych dla wód w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry
nie  może  być  uzasadniane  posiadaną  koncesją,  ponieważ  jest  sprzeczne  z
podstawowymi zasadami ustaw Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne. 

687 48.5 5. § 7 ust. 2 pkt 7 - wnosi o wykreślenie w całości pkt 7.
Uzasadnienie - uzasadnienie jak do pkt 5. 
§ 7 ust. 2 pkt 9 - wymaga nowej redakcji lub wykreślenia.
Uzasadnienie  -  uwzględnienie  montażu  zastawek  opóźniających
spływ wód opadowych i roztopowych przy przebudowie koryt na
ciekach  naturalnych  stanowiących  dopływy Kłodnicy,  w każdym
przypadku  będzie  uzależniony  od  uzgodnień  i  decyzji
wodnoprawnych  wydanych  przez  Państwowe  Gospodarstwo
Wodne  Wody Polskie.  Należy uwzględnić  fakt,  iż  owe zastawki
opóźniające spływ wód mogą,  lub nawet  z  całą  pewnością  będą
doprowadzać do zlewania części gruntów przyległych do danego
dopływu w okresach nasilenia opadów atmosferycznych.

- § 7 ust. 2 
pkt 7, 9

nieuwzględniona Zapis w pkt 7 - Uzasadnienie - jak do pkt 4 uwagi
Zapis  w  pkt  9  służy  zwiększeniu  retencji  powierzchniowej,  mającej  zasadnicze
znaczenie dla profilaktyki powodzi (poprzez opóźnienie spływu wód opadowych i
roztopowych  do  cieków  stwarzających  zagrożenie  powodziowe)  oraz  dla
zapobiegania suszy (poprzez zwiększenie zasilania czwartorzędowego poziomu wód
podziemnych,  silnie  drenowanego  przez  działalność  górniczą.  Przytoczona
argumentacja nie uzasadnia jego usunięcia.

688 48.6 6. § 7 ust. 2 pkt 3 - wnosi o wykreślenie stosownie do punktu 1.
Uzasadnienie  -  w  punkcie  1.  przedstawiono  argumentację  dla
rezygnacji z tworzenia obszarów OFI, OF5 OFP i OFM. Aktualna
forma zapisu jest niespójna z pozostałymi zapisami projektu MPZP,
ponieważ  nie  dopuszcza  nawet  sytuacji  związanych  z
koniecznością  wykonywania  niezbędnych  prac  remontowych  w

- § 7 ust. 2 pkt 3 nieuwzględniona Uzasadnienie - jak do pkt 1 uwagi
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obszarach  OFI,  skutkujących  chwilowym  zakłóceniem
funkcjonowania infrastruktury. 
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7. § 9 ust. 5 pkt 1 - wnosi o wykreślenie i zastąpienie niżej podaną,
nową redakcją treści:
• „...nakaz  stosowania  takich  rozwiązań  technicznych  i
organizacyjnych oraz taki sposób użytkowania i zagospodarowania
terenu,  które  nie  zwiększą  zagrożenia  powodzią  lub  ryzyka
powodziowego, a także nie utrudnią ochrony przed powodzią...".

Uzasadnienie  -  konieczność  zmiany  zapisu  wynika  z  istoty
realizacji  koncesji  na  eksploatację  złoża  węgla  kamiennego
„Budryk",  możliwości  i  rozwiązań technicznych  oferowanych  na
rynku, dających możliwość zapewnienia  odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa, związanego z zagrożeniem powodziowym. 

- § 9 ust. 5 pkt 1 nieuwzględniona Proponowany  zapis  jest  niekonkretny.  Miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego  nie  może   zawierać  nakazów  odnoszących  się  rozwiązań
organizacyjnych.  Aktualne  wymagania  zawarte  w § 9 ust. 5 pkt 1  mogą  podlegać
ocenie właściwych  organów w procedurach udzielania zgód wodnoprawnych oraz
oceny  oddziaływania  na  środowisko  planowanych  przedsięwzięć;  zapis
w proponowanej formie nie były możliwy do wyegzekwowania.

690 49 28.05.2021 E. i P. B. Wnoszą  sprzeciw  do  projektu  planu  w  części  dotyczącej
przekształcenia  drogi  prywatnej  (dz.  nr  348/71  i  347/71)  na  drogę
gminną.

ul. Floriana
dz. nr

348,71, 347/71

35KDD nieuwzględniona Uzasadnienie jak dla uwagi nr 30

691 50 28.05.2021 Wnioskodawcy:
Z. K , S. P.

przez
pełnomocnika:

A. K.
PAK INVEST

Sp. z o.o.

Wnosi o ustalenie dla terenu nieruchomości złożonej z wymienionych
działek  możliwości  lokalizacji  zabudowy,  posiadającej  następujące
przeznaczenie i parametry dla obszaru o oznaczeniu 15M,U: 
1) przeznaczenie  podstawowe:  zabudowa  mieszkaniowa

jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo-usługowa z usługami handlu
detalicznego,  usługami  konsumpcyjnymi  oraz  innymi  usługami
wykonywanymi w lokalach biurowych, pracowniach projektowych,
twórczych  itp.,  zabudowa  usługowa  z  zakresu  usług  handlu
detalicznego,  usług  konsumpcyjnych,  usług  turystyki  i  rekreacji
(zgodnie z definicjami przyjętymi w projekcie planu wyłożonym do
publicznego wglądu); 

2) zasady,  parametry  i  wskaźniki  kształtowania  zabudowy  i
zagospodarowania terenu: 
a) linie  zabudowy  zgodnie  z  rysunkiem  planu  (wyłożonym  do

publicznego wglądu), 
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 

- max  40%  -  dla  zabudowy  o  dominacji  funkcji  mieszkaniowej
jednorodzinnej, 

- max  40% -  dla  zabudowy  o  dominacji  funkcji  zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej,
stosunku do powierzchni działki budowlanej: 
- min  30%  -  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna,  zabudowa

mieszkaniowo-usługowa, 
d) wskaźnik intensywności zabudowy nadziemnej: minimalny 0,05,

maksymalny 1,0,
e) uszczegółowienie zapisów dotyczących intensywności zabudowy

dotyczącej odrębnie części naziemnej i podziemnej,
f)  gabaryty zabudowy: 

• maksymalna wysokość budynków - max 12,0 m, ale nie więcej
niż 3 kondygnacje, 

• geometria  dachów  -  dachy  płaskie,  dachy  jednospadowe,
dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych
połaci  nie  większym niż  45°  do  max.  wysokość  budynków
(przykłady  w  załączniku),  bez  określania  maksymalnej
wysokości  9 m  dla  dachów  płaskich  (wizualizacja  złej
architektury poniżej), 

• minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej
350 m2 (szczególnie dla zabudowy bliźniaczej) jak w obszarze
sąsiednim tj. 14MU,

Przyszowice
ul. Poloczka

dz. nr 
60/1,
61/1,
62/2,
63/1,
67/1,
68/1,
69/1,
70/1,
71/1,
72/1,
74/1 

15M,U, 13RZ nieuwzględniona Przeznaczenie  terenu  15M,U  oraz  zasady  jego  zagospodarowania  są  wynikiem
kompromisu uwzględniającego różne potrzeby i oczekiwania dotyczące przekształceń
terenu,  którego  dotyczy  uwaga  wyrażane  w  procesie  sporządzania  planu.  Są  to
zarówno  potrzeby  związane  z  rozwojem  gminy,  jak  oczekiwania  spoleczne
akcentujące konieczność kształtowania ładu przestrzennego, zachowania równowagi
w  zagospodarowaniu   pomiędzy  terenami  zurbanizowanymi  a  terenami
zapewniającymi  właściwe  funkcjonowanie  środowiska,  zwłaszcza  terenami
otwartymi  wzdłuż cieków oraz zwiększenia powierzchni  ogólnodostępnych terenów
zieleni.
Proponowane  zasady  zagospodarowania  są  w  tym  kontekście  nieodpowiednie,
zmierzając  do jego  nadmiernej  intensyfikacji  i   kształtowania  typowo miejskiego
zespołu zabudowy, w związku z czym nie mogą być uwaględnione.
Argument  dotyczący  zasad  zagospodarowania  terenu  po  przeciwnej  stronie  ul.
Poloczka  również  nie  przesądza  o  zasadności  uwagi,  ponieważ  ustalenia  do  tego
terenu wynikają wyłącznie z faktu obowiązywania miejscowego planu dla tego terenu
i służą uniknięciu roszczeń z tytułu obniżenia wartości terenu.
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• maksymalna  długość  elewacji  –  38 m  (przy  budynkach  w
zabudowie bliźniaczej 2x19 zgodnie z propozycją z załącznika
– wizualizacji), 

g) minimalną liczbę miejsc do parkowania dla nowej zabudowy w
granicach działki budowlanej: 
• dla  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  -  2  miejsca  na

mieszkanie  lub  budynek  jednorodzinny  oraz  1  miejsce  na
każde 50 m2 1 lokalu użytkowego 

• dla  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  -  1  miejsce  na
mieszkanie, dodatkowe 2 miejsce przy powierzchni pow. 65 m2

oraz 1 miejsce na każde 50 m2 1 lokalu użytkowego 
h) lokalizacja linii rozgraniczających tereny o oznaczeniu 15M,U a

13RZ oraz przebiegu obszaru o oznaczeniu OFM 
• na  działkach  nr  69/1,  70/1,  71/1,  72/1,  73/1,  74/1  należy

dostosować odległość od strony rzeki w minimalnej odległości
ok. 5 m (szkic w załączniku). 

i) Wyrażenie  zgodny:  dopuszcza  się  sytuowanie  budynków
bezpośrednio  przy  granicy  działki  budowlanej  lub  w  granicy
działki  budowlanej  w  zabudowie  jednorodzinnej.  (pod
warunkiem  nie  ograniczania  możliwości  zabudowy  i
użytkowania  działki  sąsiedniej  z  uwzględnieniem  stanu
istniejącego  i  projektowanego  oraz  w  przypadku  kiedy
występuje  wspólnota  interesów  właścicieli  nieruchomości  dla
łączenia różnego rodzaju zabudowy). 

Wnioskowane  parametry  zabudowy  nawiązują  do  parametrów
zabudowy sąsiedniej dla obszarów objętych planem o nr 14, 16, 17,
23,  24,  25  M,U,  istniejącej  oraz  uwzględniają  uwarunkowania
przestrzenne związane z lokalizacją przedmiotowej nieruchomości, w tym
harmonijne kształtowanie sylwety gminy. 
Proponowana nowa lokalizacja linii rozgraniczających teren nawiązuje
do przebiegu  linii na sąsiednich obszarach o oznaczeniu 16 (gdzie
odsunięcia są minimalne), 17, 18 M,U.
Wszystkie  zaproponowane  wyżej  uwagi  nie  wpływają  negatywnie na
zagospodarowanie i wkomponowują się w otoczenie oraz uwzględniają
uwarunkowania  przestrzenne  związane  z  lokalizacją przedmiotowej
nieruchomości w obrębie Przyszowic.

692 51.1 28.05.2021 P. H. 1.  Zwracam się  z  uprzejmą  prośbą  aby w  części  tekstowej  (treści
projektów  uchwal)  wyłożonych  do  publicznego  wglądu  projektów
miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego  dla  sołectw
Przyszowice i Chudów, na stronie 8-ej w § 5 ust. 3.1 usunięto zapisy
zakazujące (...) realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
formie  szeregowej  lub  grupowej;  Ograniczanie  możliwości
swobodnego  kształtowania  formy  zabudowy  nie  jest  niczym
uzasadnione.  Z  wykształcenia  jestem  architektem  i  urbanistą,
praktykuję zawodowo na tym terenie i uważam za zasadne zwrócenie
uwagi na zapisy sprzeczne z edukacją przedmiotową jak i praktyką w
zakresie  planowania  i  projektowania.  Mając  na  uwadze  racjonalne
wykorzystanie terenów pod zabudowę nie widzę sensu ograniczania
form architektonicznych.  Od  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego  oczekuję  wytycznych  dla  zachowania  ładu
przestrzennego i estetycznego a nie wprost zakazów które nie dotyczą
ochrony  przed  zagrożeniami  gwarantując  bezpieczeństwo
mieszkańców gminy a są jedynie subiektywnymi odczuciami autorów
projektu  planu.  O  ile  formy zwartej  zabudowy budzą  jakiekolwiek
wątpliwości a nawet strach w kontekście skali, tworzenia dominant i
tzw. „patologii budowlanej może i deweloperskiej" to w odpowiednich
działach  „planu"  określających  zasady  kształtowania  zabudowy  i

- tekst planu
§ 5 ust. 3 pkt 1

nieuwzględniona 1.  Rada  Sołecka  i  Komisja  ROŚiZP opowiadają  się  za  utrzymaniem  charakteru
zabudowy sołectwa - wolno stojącej ew. bliźniaczej, uznając że zabudowa szeregowa
obniża  jakość  środowiska  zamieszkania,  może  też  skutkować  konfliktami
przestrzennymi.
Dopuszczenie zabudowy szeregowej prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium w
zakresie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
Bilans ten zakłada, na podstawie analiz stanu ukształtowania struktury przestrzennej,
średnią wielkość działki budowlanej  0,13 – 0,15 ha. Mniejsza przeciętna wielkość
działki  wymagałaby  ogranicze-nia   łącznej  powierzchni  nowych  terenów
budowlanych  w skali gminy. Przeciwko zagęszczeniu zabudowy  przemawia też brak
kanalizacji sieciowej na części terenów wyznaczonych pod zabudowę.  Nadmierna
intensyfikacja  zabudowy  prowadziłaby  ponadto  do  przeciążenia  infrastruktury
edukacyjnej.
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wskaźników zagospodarowania terenów np. dla obszarów MWn, MN,
MNU,  M,..,  UM,  na  których  to  głównie  będą  mogły  powstawać
budynki  mieszkalne  jednorodzinne  w  formie  zespołów,  proponuję
jednoznacznie  określić,  że  przewidziane wskaźniki  zabudowy tyczą
się  nie  tylko  jednego  budynku  -  ale  również  i  zespołu  zabudowy
składającej  się  z  kilku  zespolonych  budynków  np.  w  formie
szeregowej  czy też atrialnej.  Zrozumiałe dopuszczenie w projektach
obu  planów realizacji  budynków o charakterze rezydencjalnym,  dla
których ustalono długość elewacji nawet do 30 m zasadniczo w formie
niczym  nie  będzie  się  różniło  od  zespołu  np.  5-ciu  6-metrowych
budynków w zabudowie szeregowej, lub zespołu kilku budynków w
zabudowie atrialnej w których to połączona fasada frontowa mogłaby
mieć  do  30 m  długości  a  na  drugim  planie  wewnątrz  parceli
budowlanej wykształci się atrium. 

693 51.2 28.05.2021 P. H. 2.  W  części  tekstowej  (treści  projektów  uchwal)  wyłożonych  do
publicznego  wglądu  projektów  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Przyszowice i Chudów,
na  stronie  38-ej  w  § 32  ust. 5a)  wnoszę  aby  mając  na  uwadze
utrzymanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy w ramach posiadanego
dysponowania gruntem lub własności, uwzględniając zapisy § 9 ust. 4,
§ 10  ust. 1:  możliwe  było  poza  wymienionymi  budynkami
garażowymi,  gospodarczymi  i  rekreacji  indywidualnej  realizowanie
kontynuacji  przeznaczenia  terenu  tożsamego  z  tym,  które  jest
istniejące  na  przedmiotowej  parceli  budowlanej  i  graniczy  z
wydzielonym  terenem  o  charakterze  „RZ".  W  wielu  sytuacjach
rozdzielenie  jednolitej  parceli  budowlanej  ogranicza  możliwość
kontynuacji form zabudowy terenu. Oczywistym wydaje się być zakaz
zabudowy na terenach stricte  zalewowych jednak należy umożliwić
formułę przejściową obwarowaną odpowiednimi zapisami tak aby do
absolutnego  minimum  ograniczyć  uciążliwości  racjonalnego
inwestowania  i  zabudowy  wynikające  z  aspektów  chociażby
naturalnych  i  przyrodniczych  jak  i  antropogenicznych  zmian
środowiska,  na  które  właściciele  nieruchomości  nie  mieli
bezpośredniego wpływu. 

- § 32 pkt 5 lit.a

§ 9 ust. 4 

§ 10 ust. 1

nieuwzględniona 2.  Przyjęcie  proponowanego  rozwiązania  nie  jest  możliwe,  ponieważ  naruszałoby
ustalenia studium oraz przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Tereny  RZ   są  wyznaczone  głównie  w  celu  ochrony  dolin  cieków  przed
zainwestowaniem, nie tylko ze względu na ochronę przed zagrożeniami, ale przede
wszystkim ze względu na zachowanie krajobrazu oraz istotnych funkcji środowiska
przyrodniczego,  m.in.  przestrzennej  ciągłości  ekosystemów  i bioróżnorodności,
retencji powierzchniowej wód opadowych i roztopowych, warunków przewietrzania
obszarów zabudowanych. 
Zapis §32 pkt 5 lit. a uwzględnia prawa nabyte właścicieli nieruchomości wynikające
z  uzyskanych  pozwoleń  na  budowę,  które  jednoznacznie  określają  przestrzenne
możliwości nierolniczego użytkowania terenu. Dopuszczenie rozbudowy poza tymi
terenami na zasadzie tylko tekstowego ustalenia mogłoby prowadzić do inwestowania
na  gruntach,  które  nie  uzyskały  wymaganej  zgody  Ministra  Rolnictwa  na
przeznaczenie na cel nierolniczy

Objaśnienia skrótów zastosowanych w  kolumnie 9 tabeli:

1) studium - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice (uchwała nr XXXIX/268/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12 grudnia 2017 r.) 

2) upzp - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3) zasady techniki prawodawczej - zasady formułowania treści aktów normatywnych określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”   


