
Uchwała Nr 216/XXV/17
Rady Gminy Poczesna

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego, istotnych dla mieszkańców Gminy Poczesna, zapisów 
umieszczonych w projekcie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kamienica Polska”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), w związku z §24 Statutu Gminy Poczesna (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 
80 poz. 2874   z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje :

§ 1.  Przyjmuje się stanowisko popierające protest mieszkańców Gminy Poczesna, w sprawie   niektórych 
zapisów umieszczonych w projekcie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamienica Polska”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się uchwałę Radzie Gminy Kamienica Polska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w Biuletynie    Informacji  
Publicznej Urzędu Gminy Poczesna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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Załącznik graficzny nr 1 do stanowiska

Rady Gminy Poczesna z dnia 27 marca 2017 r.
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Załącznik graficzny nr 2 do stanowiska

Rady Gminy Poczesna z dnia 27 marca 2017 r.
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GMINA POCZESNA

Załącznik nr 1 do wypisu
nr GIZ.6727..2017.HO    z dnia ..2017r
stanowiący wyrys z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
strefa

skala 1: 2 000

X  obejmująca  sołectwa:  Kolonia Poczesna, Zawodzie
oraz fragment sołectwa Poczesna, przyjętego Uchwałą

nr 25/IV/15 Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 stycznia 2015r.

( )Dz. Urz. Woj. Sląskiego z 2015r  poz. 776  z dnia 12 lutego 2015r

TEREN 2AG
PROJEKTOWANY W STUDIUM
GMINY KAMIENICA POLSKA

DROGA WOJEWÓDZKA NR 791 PROJEKTOWANE WŁĄCZENIE
KOMUNIKACYJNE
DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791

Załącznik graficzny nr 3 do stanowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 27 marca 2017 r.
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Załącznik graficzny nr 4 do stanowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 27 marca 2017 r.
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Załącznik graficzny nr 5 do stanowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 27 marca 2017 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/XXV/17

Rady Gminy Poczesna

z dnia 27 marca 2017 r.

STANOWISKO
Rady Gminy Poczesna z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zapisów umieszczonych w projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamienica Polska”,

istotnych dla mieszkańców Gminy Poczesna.

Rada Gminy Poczesna popiera inicjatywę mieszkańców Gminy Poczesna oraz stanowisko Wójta Gminy 
Poczesna, w sprawie wniesienia sprzeciwu do części zapisów umieszczonych w projekcie „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska”. Przekazując 
niniejsze stanowisko Radzie Gminy Kamienica Polska, liczymy na wnikliwe rozpatrzenie przez Radę 
wniesionych uwag i zaproponowanie rozwiązań przestrzennych, które nie będą ignorowały zapisów, 
obowiązującego na terenie naszej Gminy, prawa miejscowego, oraz uszanują, zagwarantowane 
mieszkańcom konstytucyjnie, prawo do dysponowania własnością, a także zapewnią dobrosąsiedzką 
współpracę naszych Gmin.

Uzasadnienie

Odnosząc się do głosów sprzeciwu mieszkańców Gminy Poczesna, po zapoznaniu się z projektem 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska” , za 
kontrowersyjne, naruszające prawo własności mieszkańców jak też zapisy obowiązujących na terenie 
Gminy Poczesna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy uznać następujące 
ustalenia projektu studium:

1. Budzący największy sprzeciw mieszkańców, zapis dotyczący obsługi komunikacyjnej terenu 
powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych w kopalni piasków formierskich w Zawisnej, 
oznaczonego symbolem PG/R/LS. Proponowane włączenie tzw. drogi wewnętrznej technicznej (projektowanej 
w granicach administracyjnych Gminy Kamienica Polska) do działki nr ewid. 1421, położonej w obrębie ewid. 
Nierada, stanowiącej użytek dr, jest niespójne z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego – Strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałow, część sołectwa 
Młynek-Mazury, w którym tego typu droga nie została wyznaczona. Działka nr 1421 na wielu odcinkach 
zawęża się do szerokości ok. 1,30 m, tym samym wykorzystanie jej do obsługi kopalni wymusiłoby 
konieczność korzystania z działek prywatnych bezpośrednio sąsiadujących z działką nr 1421, co jest 
równoznaczne z naruszeniem praw właścicieli tychże działek oraz z naruszeniem ustaleń obowiązującego planu 
miejscowego. Usankcjonowanie tej drogi wiązałoby się z poniesieniem przez Gminę Poczesna kosztów zmiany 
obowiązującego planu miejscowego, kosztów podziału i wywłaszczenia nieruchomości oraz kosztów budowy 
drogi. Należy zwrócić uwagę, że wykorzystanie takiej drogi do dostaw piasku dla potrzeb budowy autostrady 
wiąże się ze wzmożonym ruchem samochodowym, nawet do 100 samochodów na godzinę, a tym samym 
wymaga wykonania tzw. ciężkiej podbudowy drogi, generującej podwyższone koszty. W sytuacji gdy 
przedmiotowa droga nie zabezpiecza żadnego interesu Gminy Poczesna, a tylko generuje wydatki, brak jest 
podstaw do wprowadzenia jej do zapisów planu miejscowego;

2. Zapis, budzący obawy mieszkańców miejscowości Bargły i Michałów, zakładający dalszy rozwój terenu 
powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych w kopalni piasków formierskich w Zawisnej. Rozwój 
gospodarczy, w omawianym przypadku zwiększona eksploatacja kopalni, nie budziłby sprzeciwu w sytuacji 
właściwego zabezpieczenia i ochrony terenów sąsiedzkich.

Zapisy projektowanego studium w tym zakresie są słabo sprecyzowane i nie gwarantują ochrony przed 
skutkami oddziaływania rozwijającej się kopalni. Wprowadzony, dla domniemanej strefy ochronnej, symbol 
R/LS oznacza przeznaczenie pod zieleń, rolnictwo i lasy. W sytuacji braku powiązań z funkcjonowaniem 
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i dalszym rozwojem kopalni piasku, przedmiotowy zapis pozostaje zapisem pustym, nie gwarantuje 
realizacji zakładanej strefy izolacyjnej.

3. Brak zapisu określającego obsługę komunikacyjną terenu aktywności gospodarczej 2AG, położonego 
przy granicy z Gminą Poczesna, w sąsiedztwie odlewni żeliwa „Simiński – Ordon”. Zakładana powierzchnia 
terenu 2AG ok. 8,8 ha oraz możliwość realizacji m.in. hurtowni i obiektów handlu detalicznego o powierzchni 
sprzedaży przekraczającej 2000 m2, wskazuje na wzmożony ruch komunikacyjny, który przy proponowanych 
zapisach studium, przerzucony został na istniejącą i projektowaną sieć dróg, zlokalizowaną wyłącznie na 
terenie Gminy Poczesna. Projekt studium Kamienicy Polskiej nie przewiduje, poza projektowanym  szlakiem 
rowerowo-pieszym, żadnego powiazania komunikacyjnego z siecią dróg, istniejącą i projektowaną na terenie 
Gminy Kamienica Polska. Uwzględnienie w projekcie studium drogi wzdłuż granicy z Gminą Poczesna, 
z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 791, zapewniłoby prawidłowe parametry dróg projektowanych na 
styku naszych Gmin. Zaznaczyć należy, że na terenie Gminy Poczesna, w obowiązującym „Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego – Strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz 
fragment sołectwa Poczesna”, zaprojektowane zostały drogi oznaczone  symbolami 14KDD i 16KPJ, których 
włączenie do drogi wojewódzkiej nr 791 dotychczas zapewnione było przez działkę stanowiącą użytek „dr”, 
o nr ewid. 457, arkusz mapy 3, obręb Osiny, położoną na terenie Gminy Kamienica Polska i rezerwowaną na 
ten cel, w studium Gminy Kamienica Polska uchwalonym w 2011 r. Uwzględnienie w obecnym projekcie 
studium drogi projektowanej wzdłuż granicy z Gminą Poczesna, pozwoliłoby na zapewnienie właściwych 
parametrów dróg, projektowanych na styku naszych Gmin, wraz z ich włączeniem do drogi wojewódzkiej 
nr 791. Należy zaznaczyć, że właściciele działki nr ewid. 11, położonej na terenie Gminy Kamienica Polska, 
wyrazili zgodę na wykorzystanie przedmiotowej działki pod realizację drogi gminnej (pismo w załączeniu).  

Przekazując wszystkie wyżej wymienione uwagi, mamy nadzieję na wnikliwe ich rozpatrzenie przez 
Radę Gminy Kamienica Polska oraz na podjęcie działań zmierzających do współpracy obydwu Gmin 
w wypracowywaniu rozwiązań planistycznych satysfakcjonujący wszystkie strony, a w szczególności 
mieszkańców, których bezpośrednio rozwiązania te dotyczą.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny nr 1 – obsługa komunikacyjna terenu PG/R/LS

2. Załącznik graficzny nr 2 – teren R/LS

3. Załącznik graficzny nr 3 – wyrys z MPZP– Strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie 
oraz fragment sołectwa Poczesna

4. Załącznik graficzny nr 4 – fragment rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamienica Polska z 2011 r.

5. Kopia pisma Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon z dnia 05.06.2016 r.
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