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WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ INSTYTUCJE
DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSŁOWICE
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ZG.2210.2.12.2019.DL Państwowe Gospodarstwo
(z dnia 2019-10-15)
Leśne Lasy Państwowe.
Nadleśnictwo Katowice,
ul. Kijowska 376,
40-754 Katowice

W nawiązaniu do pisma z dn. 02.10.2019 r. zn. AB-III.6720.1.2019.KP data wpływu 09.10.2019 r., data
wpływu 08.10.2019 r. oraz wcześniejszej korespondencji działając w imieniu Skarbu Państwa
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice informujemy, że tereny
objęte ww. studium obejmują i graniczą z gruntami leśnymi w zarządzie nadleśnictwa. Jednocześnie
wskazujemy, że , na gruntach leśnych objętych projektowanym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice Nadleśnictwo Katowice prowadzi i planuje dalej
prowadzić gospodarkę leśną zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy o lasach /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788/.
Nadleśnictwo Katowice zgłasza następujące wnioski do projektowanego „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice":
1. Gruntom leśnym w myśl ustawy o lasach /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 7881 w zarządzie
Nadleśnictwa Katowice należy pozostawić leśny kierunek kształtowania.
2. Pozostałym gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Katowice objętych ww. studium należy pozostawić lub
nadać kierunek zagospodarowania zgodny z ich przeznaczeniem i aktualnym Planem Urządzania Lasu
Nadleśnictwa Katowice.
3. Przy tworzeniu ww. studium należy uwzględnić granice i powierzchnie lasów, w tym lasów ochronnych,
zgodnie z art. 20 ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125.), w
powiązaniu z art. 15 ust. 2 pkt. 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009.).
Zastrzeżenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w
postaci nieprzekraczalnej linii zabudowy wytyczonej przy granicy z działkami leśnymi powinno znaleźć
bezpośrednie odzwierciedlenie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stosownie do art. 61 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz par. 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.09.2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
winna realizować wymogi wynikające z przepisów odrębnych. Przepisami odrębnym w tym wypadku są
przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie odległości planowanych budynków od
granicy lasu z uwagi na ochronę przeciwpożarową.
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (tj. Dz. U, z 2017 r. poz. 1161), w związku z
art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r.
poz. 60, 235, 730, 1009.) - przeznaczenie gruntów leśnych. Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne
wymaga uzyskania wcześniej zgody ministra właściwego ds. środowiska, a w przypadku pozostałych
gruntów leśnych zgody marszałka województwa. Uchwalenie planu bez takich zgód czyni go
automatycznie planem wadliwym.
Opinia, jaką udziela nadleśnictwo w oparciu o przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nie
jest równoznaczna z opinią, o której mowa w art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

x

ES.2210.3.117.2019.MK Regionalna Dyrekcja Lasów
(z dnia 2019-10-11)
Państwowych w Katowicach,
ul. św. Huberta 43/45,
40-543 Katowice

do wiadomości
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach przesyła w załączeniu pismo Prezydenta Miasta
Mysłowice nr AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019 r., otrzymane w dniu 08.10.2019 r., w sprawie
zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice – celem zgłoszenia uwag i wniosków, zgodnie z
kompetencjami określonymi w art. 35 ustawy o lasach i poleceniami zawartymi w pismach: Dyrektora
RDLP nr ZZ-0743/44/2005 z dnia 18.08.2005 r. oraz Dyrektora Generalnego /pismo nr ZS-210/83/2008
przesłane przy piśmie RDLP nr ZZ-0743/99/2008/.
Równocześnie przypomina się, że przy wszelkiego rodzaju korespondencji, jak i innej formie
wypowiadania się w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego, należy organ tworzący plan
informować, że zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161), w związku z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn. Dz.
U. poz. 1945 z 2018 r./ - przeznaczenie gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne

x
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wymaga uzyskania wcześniej zgody ministra właściwego ds. środowiska, a w przypadku pozostałych
gruntów leśnych zgody marszałka województwa. Uchwalenie planu bez takich zgód, czyni go
automatycznie planem wadliwym.
Zwraca się równocześnie uwagę, że każda opinia jakiej nadleśnictwo udziela w oparciu o przepisy ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest równoznaczna z opinią, o której mowa w art. 7 ust. 3 cyt.
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
W trakcie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy dopilnować
uwzględnienia w nim ustaleń planów urządzenia lasu dot. granic i powierzchni lasów, w tym lasów
ochronnych, zgodnie z art. 20 ustawy o lasach /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129/, w powiązaniu z art.
15 ust. 2 pkt. 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3

2019-11-04

PS/1831/4331/2019/3
(z dnia 2019-10-29)

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
S.A.,
ul. Wojewódzka 19,
40-026 Katowice

W odpowiedzi na zawiadomienie Prezydenta Miasta Mysłowice AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 2
października 2019 r. dotyczące podjętej przez Radę Miasta Mysłowice Uchwały Nr LII/981/14 z dnia 27
lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że na terenie miasta Mysłowice posiadamy czynne
magistrale wodociągowe: DN 1600 mm, DN 1400 nim, DN 800 mm, DN 600 mm, DN 560 mm, DN 500
mm, DN 450 mm, DN 400 mm, DN 315 mm, DN 200 mm, DN 160 mm.
Strefy ochronne (techniczne) dla czynnych ww. wodociągów, w których nie należy budować obiektów,
sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych
wynoszą odpowiednio: po min. 10,0 mb z obu stron wodociągów DN 1600 mm i DN 1400 nim, min. 8,0 mb
z obu stron wodociągu DN 800 mm, min. 5,0 mb dla wodociągów DN 600 mm, DN 560 mm i DN 500 mm
oraz po min. 3,0 mb dla pozostałych wodociągów.
W strefach ochronnych należy również zachować istniejącą rzędną przykrycia wodociągów oraz komór
technologicznych.
Wszelkie zamierzenia inwestycyjne kolidujące ze wskazanymi wyżej strefami technicznymi urządzeń
wodociągowych oraz bezpośrednio z nimi sąsiadujące należy uzgadniać z naszą Spółką.
W przypadkach prowadzenia prac w obszarze stref technicznych, należy do naszej Spółki zlecać nadzory
nad robotami.

x

Wobec powyższego wnosimy, aby przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Mysłowice ustanowić strefę techniczną dla w/w magistral wodociągowych.
Projekt układu drogowego w zakresie obszaru objętego planem miejscowym winien zapewnić dojazd do
magistral i swobodny dostęp do komór technologicznych.
4
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2019-11-07

brak odpowiedzi

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o.,
ul. Fabryczna 10,
41-404 Mysłowice

x

x

KNKa1.6144.61.2019.J
G/15
UNP: 2019-0478906
(z dnia 2019-10-31)

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w
Katowicach,
ul. Damrota 8,
40-022 Katowice

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach w związku z
Państwa pismem nr AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice", na
podstawie uchwały nr LII/981/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 lutego 2014r., wnioskuje o wskazanie
przeznaczenia:

x

MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającą funkcją zabudowy usługowej,
obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach:
■ 721/124, 731/124, 976/40, karta mapy 1, obręb Słupna,
■ 95/18, karta mapy 2, obręb Brzęczkowice,
■ 1809/88, 793/57, karta mapy 3, 5, obręb Brzezinka,
MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej o średniej i wysokiej intensywności, obejmujące działkę
ewidencyjną o numerze:
■ 728/159, karta mapy 9, obręb Mysłowice,
■ 792/58, 1077/57, 1076/57, 1075/57, karta mapy 5, obręb Brzezinka,
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UM - tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej o średniej i wysokiej intensywności, obejmujące działki
ewidencyjne bądź ich części o numerach:
■ 1274/61, 1277/61, 690/62, 232/62, 301/153, 349/153, 1279/61, 1278/61, 348/153, 876/156, 1273/61,
1315/93, 1319/185, 1320/185, 1313/93, 1317/155, 1316/155, 1314/93, 1312/93, karta mapy 9, obręb
Mysłowice,
U1 - tereny zabudowy usługowej, centrotwórczej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o
numerach:
■ 306/156, 309/156, 232/156, 307/156, 880/156, 679/156, 1066/156, 924/156, 926/156, 874/156, karta
mapy 8, obręb Mysłowice,
■ 693/156, karta mapy 9, obręb Mysłowice,
U2 - tereny zabudowy usługowej, centrotwórczej, z uzupełniającą funkcją istniejącej zabudowy
mieszkaniowej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach:
■ 621/156, 620/156, 619/156, 623/155, karta mapy 8, obręb Mysłowice,
■ 685/64, 683/64, 1291/152, 570/63, 1304/63, karta mapy 9, obręb Mysłowice,
U3 - tereny zabudowy usługowej, z uzupełniającą funkcją istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach:
■ 1193/93, 205/44, 1192/93, 536/21, 562/58, 461/20, 600/17, 601/17, 549/45, 544/27, 551/46, 538/22,
1487/44, 208/14, 602/93, 542/26, 1561/44, 535/25, 598/16, karta mapy 1, obręb Słupna,
■ 1715/10, 1714/10, karta mapy 5, obręb Brzezinka,
■ 612/231, 592/231, 611/231, 2446/231, 2443/231, 2441/231, 2445/231, 613/231, 2442/231, 2447/231,
2448/231, 594/231, karta mapy 4, obręb Brzezinka,
■ 407/77, karta mapy 5, obręb Mysłowice Las,
U4 - tereny zabudowy usługowej, obejmujące działki ewidencyjne o numerach:
■ 1342/86, 1343/86, karta mapy 4, obręb Brzezinka,
■ 840/32, 836/33, karta mapy 3, obręb Kosztowy,
UP - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o
numerach
■ 1248/129, 595/176, 754/185, 1570/128, 1569/128, 660/193, 1571/129, 1572/129, karta mapy 5, 5B,
obręb Mysłowice,
■ 319/156, 306/156, 315/156, 295/156, 260/156, 261/156, 212/156, 213/156, 218/156, 215/156, 314/156,
307/156, 885/156, 221/156, 262/156, 209/156, 207/156, 318/156, 208/156, 216/156, 217/156, 211/156,
214/156, karta mapy 8, obręb Mysłowice,
■ 1301/145, karta mapy 9, obręb Mysłowice,
■ 604/38, 605/39, 976/40, 572/36, 569/36, 434/36, 547/43, 1245/113, 1243/113, karta mapy 1, obręb
Słupna,
■ 1316/116, 2392/113, karta mapy 1, obręb Brzęczkowice,
■ 604/51, 1340/53, 610/98, 609/98, karta mapy 5, 4, obręb Brzezinka,
PU - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o
numerach:
■ 1393/169, karta mapy 3G, obręb Mysłowice,
■ 407/180, karta mapy 6, obręb Mysłowice, ■ 1137/156, karta mapy 8, obręb Mysłowice,
■ 560/56, 555/50, 553/48, 552/47, karta mapy 1, obręb Słupna,
KK,U - tereny komunikacji kolejowej z uzupełniająca funkcją usługową, obejmujące działki ewidencyjne
bądź ich części o numerach:
■ 659/93, 658/93, 657/93, 1307/93, 1308/93, 1311/93, 1306/93, 1310/93, karta mapy 9, obręb Mysłowice,
KS - tereny obsługi komunikacji drogowej, obejmujące działkę ewidencyjną o numerze:
■ 1250/129, karta mapy 5B, obręb Mysłowice,
IT - tereny zabudowy infrastruktury technicznej, obejmujące działkę ewidencyjną o numerze:
■ 3805/113, karta mapy 1, obręb Brzęczkowice,
ZE - tereny zieleni izolacyjnej - pasm ekologicznych, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o
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numerach:
■ 583/41, 1208/124, karta mapy 1, obręb Słupna,
KD - tereny komunikacji drogowej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach:
■ 644/113, 657/126, 646/116, 645/115, 654/121, 682/185, 648/121, karta mapy 5, obręb Mysłowice,
■ 680/157, 699/156, 188/156, 313/156, 312/156, 1065/156, 264/156, 1066/156, 192/156, 194/156,
190/156, 316/156, 700/156, 195/156, 191/156, 230/156, 921/156, 1136/156, 319/156, 315/156, 295/156,
260/156, 212/156, 213/156, 218/156, 215/156, 314/156, 679/156, 885/156, 221/156, 209/156, 318/156,
217/156, 211/156, 214/156, karta mapy 8, obręb Mysłowice,
■ 305/158, 716/155, 729/158, 717/93, 694/156, 741/118, 738/118, 745/119, 746/120, 749/120, 750/120,
742/145, 753/123, 688/60, 713/93, 714/93, 715/93, 720/165, 727/159, 1318/155, 1309/93, 689/60,
1277/61, 659/93, 349/153, 348/153, 1319/185, 1307/93, 1311/93, karta mapy 9, obręb Mysłowice,
■ 587/161, 698/114, 1456/103, 438/87, 1048/63, 1454/102, 1097/86, 1452/113, 701/114, 1037/87,
1049/63, 387/87, 1096/86, 456/44, 1488/44, 1236/114, 699/114, 85, 700/114, 458/44, 1036/87,
1208/124, karta mapy 1, obręb Słupna,
■ 3808/113, 1314/116, 1314/116, 195/2, 188/1, 186/1, 190/1, 191/1, 1206/59, 19, karta mapy 1, 2, obręb
Brzęczkowice,
■ 192/1, 613/88, 1494/89, 1810/88, 491/10, 904/24, karta mapy 2, 3, 5, obręb Brzezinka,
■ 551/164, 552/165, 654/169, 561/169, 553/164, 554/155, 1055/68, 1053/27, 833/33, 1064/339, 1066/341,
1058/68, 1061/69, 1060/68, karta mapy 1, 3, obręb Kosztowy.
Dla pozostałego terenu, będącego we władaniu PKP S.A., położonego w obszarze objętym granicami
opracowania Studium, tut. Oddział wnosi o wskazanie przeznaczenia
KK - tereny komunikacji kolejowej.
Informuje się również, że na terenie opracowania Studium, na działkach ewidencyjnych ujętych w
załączniku nr 1, stanowiącym tereny zamknięte na podstawie Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalania terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako
terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25 z późn. zmianami), zlokalizowane są linie kolejowe
nr 138 relacji Oświęcim - Katowice i nr 180 relacji Dorota - Mysłowice Brzezinka. W związku z powyższym
występują ograniczenia dotyczące sytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania
robót ziemnych wynikające z zapisów Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zmianami na podstawie Dz. U. z 2019r. poz. 710, 730, 1214) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości
i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i
wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania
zasłon odśnieżających oraz przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008r. Nr 153 poz. 955 z późn. zmianami na
podstawie Dz. U. z 2014r. poz. 1227, Dz. U. z 2019r. poz. 2061).
Załączniki: 1. Wykaz działek objętych opracowaniem Studium 2. Mapa z projektem Studium
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IGK16b-201-96.6/2019 PKP Polskie Linie Kolejowe
(z dnia 2019-10-17)
S.A. Biuro Nieruchomości i
Geodezji Kolejowej,
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice

PLK S.A. Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, Wydział Nieruchomości i Geodezji PKP w
Katowicach informuje, że zmiana SUiKZP w granicach administracyjnych miasta Mysłowice obejmuje
obszar, przez który przebiegają linie kolejowe nr:
134 - linia magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana, relacji Jaworzno Szczakowa – Mysłowice
138 - linia magistralna; dwutorowa, zelektryfikowana, relacji Katowice - Oświęcim,
180 - linia magistralna, jednotorowa, zelektryfikowana, relacji Sosnowiec Jęzor - Mysłowice Brzezinka.
Jednocześnie informujemy: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski przekazało w
piśmie nr IREPI4/1m-071-158/2019 z dnia 14.10.2019 informację, że:
- W ramach projektu inwestycyjnego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - p.odg
Szabelnia Mysłowice" planowana jest kompleksowa przebudowa stacji Mysłowice wraz z wybranymi
elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków. W zakres inwestycji wchodzą linie kolejowe nr
138 i 134. Projekt obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury kolejowej oraz budowę 3 nowych tuneli
będących bezkolizyjnym skrzyżowaniem linii kolejowych nr 138 i 134. Aktualnie prowadzone są działania
mające na celu uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla działek nie będących we władaniu PKP PLK, a
koniecznych do zabudowy infrastruktury kolejowej.
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- Planowane jest wdrożenie opracowania Studium Wykonalności dla projektu p.n.: „Prace na linii kolejowej
nr 138 na odcinku Oświęcim — Mysłowice", które określi zakres robót planowanych do wykonania na linii
nr 138, oraz obszar niezbędny do realizacji inwestycji. Realizacja robót zakładana jest w nowej
perspektywie finansowej.
- W ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na
odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mysłowice oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka" POliŚ 5.2 3
Zadanie częściowe nr 1 realizowane będą roboty na linii kolejowej nr 180 na odcinku Dorota - Mysłowice
Brzezinka w km 0,055 - 15,616. Zakres robót obejmuje przebudowę infrastruktury kolejowej w bieżącym
śladzie linii, nie wychodzącą poza teren kolejowy i nie będzie miał wpływu na SUIKZP Miasta Mysłowice.
PKP PLK S.A Biuro Ochrony Środowiska Wydział Ocen Środowiskowych Region Śląski w piśmie nr
lOS6c-4483-570.1/2019 z dnia 15.10.2019 r. przekazało poniższe wnioski do uwzględnienia.
Przez obszar objęty studium przebiegają linie kolejowe nr 134, 138, 180. Na przedmiotowym obszarze
znajdują się duże stacje kolejowe, m.in. Mysłowice, Mysłowice Brzęczkowice, Mysłowice Brzezinka,
Mysłowice Kosztowy. Natężenie ruchu w dobie na tych stacjach wynosi odpowiednio: 179 pociągów z
czego 72% stanowią pociągi towarowe — st. Mysłowice; 138 pociągów tylko pasażerskich na stacji
Mysłowice Brzęczkowice; 136 pociągów z czego 15% to pociągi towarowe na stacji Mysłowice Brzezinka
oraz 130 pociągów z czego 16% to pociągi towarowe na stacji Mysłowice Kosztowy.
W przypadku nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych należy wykluczyć
lokalizację:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
c) domów opieki społecznej,
d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
e) zabudowy zagrodowej,
f) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
g) terenów mieszkaniowo-usługowych.
Tereny z zabudową pełniącą w/w funkcje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014
poz. 112) są terenami chronionymi akustycznie. Lokalizacja terenów o w/w przeznaczeniu w
bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej może skutkować niekorzystnym oddziaływaniem akustycznym na
zabudowę chronioną akustycznie, a w konsekwencji do wystąpienia konfliktów społecznych. Każdorazowo
należy dokonać zatem oceny przeznaczenia planowanych do budowy/rozbudowy/zmiany użytkowania
budynków i ich usytuowania względem linii kolejowej.
Wnosimy, aby w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych lokalizować tereny zielone lub wyznaczać
obszary o przeznaczeniu: zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, w tym składów i magazynów,
komunikacji drogowej, parkingów, infrastruktury technicznej itd., dla których nie jest wymagane
dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z w/w rozporządzeniem. Na terenach
przeznaczonych na działalność przemysłową, magazynową,. składową - funkcja ich nie może być
związana z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi, stanowiącymi
potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego, a zakłady pylące wraz z urządzeniami segregującymi na
frakcje urobek kamienny, winny być wyposażone w urządzenia odpylające i zraszające. Zapylenie
urządzeń kolejowej sygnalizacji świetlnej stwarza poważne niebezpieczeństwo złego odczytania sygnału
kolejowego przez maszynistę prowadzącego pociąg, a zanieczyszczenie głowic rozjazdów kolejowych
grozi wyskoczeniem składu z torowiska.
W dokumentacji należy uwzględnić warunki art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. 2019 poz. 710) w sprawie wymagań w zakresie odległości, a w szczególności:
- ust.1. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonanie robót ziemnych w sąsiedztwie
linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości
niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a
także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
- ust. 2. Budowie i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru
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kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.
- ust. 3. Odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki
społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych wielogodzinnym pobytem dzieci i
młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm
dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych przepisach."
Ponadto Biuro Ochrony Środowiska informuje, że drzewa i krzewy nie mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających
usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w
sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów
przeciwpożarowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1227.).
Gospodarka wodno-ściekowa
Zakazuje się odprowadzania wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych urządzeń
odwadniających oraz wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych ścieków bytowych na tereny
kolejowe. Ścieki oraz wody opadowe z wszelkiej działalności prowadzonej na zagospodarowywanym
terenie, powinny być odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych, aby
wyeliminować zjawisko odprowadzania ich do rowów przytorowych.
Gospodarka odpadami
Zakazuje się wywożenia, gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów na terenach kolejowych.
Bezpieczeństwo
Zakazuje się lokalizowania w terenie obiektów i urządzeń mogących w jakikolwiek sposób uniemożliwiać,
ograniczać lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Lokalizacja przyszłych inwestycji w
sąsiedztwie terenów PKP musi zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii oraz w momencie
ich modernizacji. Mając na uwadze zagrożenia od linii kolejowej takie, jak: wstrząsy i wibracje od
przejeżdżających pociągów, hałas, możliwość zanieczyszczenia terenu (np. poprzez rozszczelnienie
taboru), odległość lokalizacyjną planowanych budynków określoną w przepisach prawa należy traktować
jako minimalną od granicy obszaru kolejowego.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Strategii przesłało pocztą elektroniczną w dniu 17.10.2019
informację, ze obecnie prowadzone są prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową po
2020 roku. Ich zakładanym efektem będzie lista projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w
kolejnych latach. Po zakończeniu prac wskazane zostaną te projekty, które na podstawie analiz najlepiej
wpisują się w sieciowy charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się do
zwiększenia liczby pasażerów oraz ładunków.
Na przedmiotowym obszarze rozważane i analizowane są miedzy innymi propozycje:
• Modernizacja st. Mysłowice wraz z utrzymaniem jej funkcji towarowo-pasażerskiej;
• Dobudowy dodatkowych torów aglomeracyjnych na odcinku Katowice Zawodzie Mysłowice (wzdłuż linii
138);
• Rozbudowa linii 134 Jaworzno Szczakowa — Mysłowice do układu 4 torowego;
• Rozbudowę łącznic na odcinku Mysłowice Szabelnia Stawiska (rejon dzielnicy Szabełnia) do układów
dwutorowych — co wiąże się ze zwiększeniem liczby torów na wylocie z Mysłowic w kier. Szabelni do 7
torów;
• Budowę łącznicy Katowice Szopienice Płn. — LK171 w kier. Sosnowca Dańdówki (rejon dawnego podg
Mieszko),
• Modernizacja linii 138 wraz z wydłużaniem długości torów stacyjnych dostosowaniem przystanków do
potrzeb ruchowych;
• Dobudowa drugiego toru linii 180.
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu poinformował w piśmie nr IZDKn-505-32/2019 z dnia
11.10.2019, że należałoby zaprojektować wszystkie skrzyżowania komunikacyjne, jako skrzyżowania
dwupoziomowe, dążąc do likwidacji istniejących skrzyżowań z linią kolejową w jednym poziomie.
Wydział Nieruchomości i Geodezji w Katowicach informuje, że w obecnej strukturze Spółki, PKP PLK S.A.,
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zgodnie z Uchwałą nr 812/2017 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 25.07.2017, komórką organizacyjną
prowadzącą sprawy w zakresie:
- opiniowania opracowań planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest Biuro Planowania
Strategicznego Spółki PKP PLK S.A.,
- opiniowania i uzgadniania studiów uwarunkowań i : kierunków zagospodarowania przestrzennego;
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminnych programów rewitalizacji oraz
miejscowych planów rewitalizacji jest właściwy terytorialnie Wydział Biura Nieruchomości i Geodezji
Kolejowej Centrali Spółki, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice,
- opiniowania i uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (dotyczących inwestycji - prowadzanych przez inwestorów zewnętrznych) jest właściwy
terytorialnie Zakład Linii Kolejowych.
7

2019-10-21

2963-DE-DSK-DUK- Polskie Sieci
WFK.7111.12.2019.134 Elektroenergetyczne S.A.
(z dnia 2019-10-11)
Oddział w Katowicach,
ul. Jordana 25,
40-056 Katowice

W odpowiedzi na Państwa pismo nr AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 2.10.2019 r., dotyczące zawiadomienia
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Mysłowice, uprzejmie informujemy, że na obszarze miasta Mysłowice
zlokalizowane są, będące własnością PSE S.A., linie elektroenergetyczne:
- 220kV relacji Łagisza-Byczyna/Halemba, Katowice-Kopanina,
- 220 kV relacji Halemba-Byczyna/Łagisza, Katowice-Kopanina,
- 220 kV relacji Byczyna-Halemba/Łagisza.
Informujemy, że sposób zagospodarowania terenu pod ww. liniami i w ich pobliżu powinien uwzględniać
wymogi określone m.in. w następujących przepisach:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz.U. Nr 192 z 2003 r., poz.1883),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości
hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826 z 2007 r.),
- PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
W pasie technologicznym o szerokości 50 metrów dla linii 220 kV (po 25 metrów z każdej strony od osi linii
mierząc poziomo i prostopadle do osi) nie należy budować budynków mieszkalnych i lokalizować terenów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Warunki lokalizacji w ww. strefie pozostałych obiektów budowlanych
wymagają każdorazowego, indywidualnego uzgodnienia z PSE S.A.
Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego najbliższym
sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez PSE S.A.
Warunki lokalizacji wszelkich budowli jak i zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym linii mogą
być przeprowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z właścicielem linii. Zabrania się sadzenia roślinności
wysokiej pod linią i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnego przewodu.
Trasy wymienionych linii przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.
+ załącznik x1

x
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2019-10-18

TD/OBD/OMR/276/19
(z dnia 2019-10-15)

W odpowiedzi na Państwa zawiadomienie z dnia 02-10-2019 roku znak: AB-111.6720.1.2019.KP (data
wpływu 09-10-2019r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice przekazujemy następujące informacje:
1.1. Na obszarze objętym przedmiotową zmianą zlokalizowana jest istniejąca sieć dystrybucyjna energii
elektrycznej i infrastruktura techniczna, będąca na majątku i pozostająca w eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie:
a. linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN) 110 kV,
b. linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN) 6, 20 i 30kV,
c. linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN) 0,4kV,
d. stacje transformatorowe WN/SN, rozdzielnie WN,
e. stacje transformatorowe SN/nN, rozdzielnie SN,
f. infrastruktura teletechniczna (kable teletechniczne ziemne, kanalizacja teletechniczna,
światłowody),
1.2. Na obszarze miasta Mysłowice objętym przedmiotową zmianą studium zlokalizowane są również
istniejące sieci przesyłowe energii elektrycznej 220/400kV (własności PSE S.A.) oraz sieci

x

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie,
ul. Małobądzka 141,
42-500 Będzin
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elektroenergetyczne OSDn (Operatora Sieci Dystrybucyjnej, którego sieć dystrybucyjna nie posiada
bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową energii elektrycznej 220/400kV). Sieci jw. nie
stanowią majątku TAURON Dystrybucja S.A.
1.3. Na obszarach objętych zmianą studium, w których planuje się przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
energii elektrycznej nowych podmiotów lub wzrost mocy przyłączeniowych dla istniejących
odbiorców/wytwórców, należy dokonać analizy w zakresie określenia przewidywanej wielkości
zapotrzebowania na moc przyłączeniową. W oparciu o dokonaną analizę należy przedstawić w
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie propozycję planowanego zapotrzebowania mocy
przyłączeniowej dla danego obszaru objętego przedmiotową zmianą. W zależności od
zapotrzebowania mocy przyłączeniowej należy przewidzieć miejsce pod ewentualne budowy nowych
rozdzielni WN, SN lub stacji transformatorowych WN/SN, SN/nN wraz z dojazdem do nich od strony
drogi publicznej, bez określania wymogu linii zabudowy oraz umożliwić lokalizację nowych linii
elektroenergetycznych WN, SN i nN dla zasilania nowych obiektów.
W związku z powyższym wnioskujemy o uwzględnienie przy sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice niżej wymienionych zapisów:
2.1. Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej: zespół połączonych wzajemnie linii elektroenergetycznych
WN, SN, nN i stacji elektroenergetycznych WN/SN, SN/nN oraz rozdzielni WN, SN przeznaczonych
do dostarczania energii elektrycznej, która jest własnością Operałora Systemu Dystrybucyjnego
(OSD). Do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nie należy kwalifikować linii, rozdzielni i stacji
elektroenergetycznych nie będących własnością OSD.
2.2. Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić
wynikające z jej istnienia ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
2.3. Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci
dystrybucyjnej energii elektrycznej należy uwzględnić pasy technologiczne o szerokości,
odpowiednio:
a. 40m dla linii napowietrznych WN (po 20m od osi w obu kierunkach),
b. 15m dla linii napowietrznych SN (po 7,5m od osi w obu kierunkach),
c. 3m dla linii napowietrznych nN (po 1,5m od osi w obu kierunkach),
d. 11m dla linii kablowych WN (po 5,5m od osi w obu kierunkach),
e. 3m dla linii kablowych SN (po 1,5m od osi w obu kierunkach),
f. 2m dla linii kablowych nN (po 1m od osi w obu kierunkach),
Ustalone w powyższy sposób szerokości pasów technologicznych nie są równoznaczne z pasami
określanymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne
przepisy. W przypadku projektowania zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych
linii elektroenergetycznych należy dokonywać uzgodnień branżowych z właścicielem tych linii.
2.4. Usunięcie ewentualnych kolizji wynikających z planowanych zmian zagospodarowania
przestrzennego terenu z istniejącą siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i/lub infrastrukturą
techniczną lub infrastrukturą teletechniczną będącą na majątku TAURON Dystrybucja S.A. jest
możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci.
2.5. Pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległościach mniejszych niż:
• 12,5m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii WN
• 6m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii SN,
• 1m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii nN
nie należy sadzić drzew, krzewów i innej zieleni, której wysokość może przekroczyć 3m. Odległości
dotyczące nasadzeń drzew, krzewów i innej zieleni nie są równoznaczne z pasami określanymi na
potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza Się w oparciu o inne przepisy.
2.6. Przy lokalizacji nowych jednostek (turbin) zespołów elektrowni wiatrowych należy zapewnić
zachowanie
wymaganych
odległości
od
skrajnych
przewodów
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych, będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, które stanowią:
• dla linii WN odległość będącą sumą wysokości masztu, promienia wirnika turbiny oraz odcinka o
długości 15m,
• dla linii SN i nN - odległość będącą sumą średnicy wirnika turbiny oraz odcinka o długości 10m.
2.7. Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejącej sieci
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dystrybucyjnej energii elektrycznej z zastosowaniem:
• linii elektroenergetycznych WN, SN i nN wraz z przyłączami nN w wykonaniu kablowym i/lub
napowietrznym,
• stacji transformatorowych WN/SN, SN/SN I SN/nN, rozdzielni WN, SN w wykonaniu wnętrzowym
i/lub napowietrznym.
Umożliwia się lokalizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w pasach drogowych/układach
komunikacyjnych tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci. Odstępstwo od ww. zasady
jest możliwe po uzgodnieniu lokalizacji trasy inwestycji pomiędzy właścicielami terenu i sieci.
2.8. Wokół istniejących i projektowanych kubaturowych stacji elektroenergetycznych SN/nN, rozdzielni SN
należy uwzględnić strefę techniczną o szerokości ok. 1,5m, która umożliwi dostęp do wszystkich
urządzeń elektroenergetycznych. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy istniejących i
planowanych budynków prefabrykowanych kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN,
rozdzielni SN. Stacje transformatorowe SN/nN, rozdzielnie SN mogą być usytuowane ścianą beż
otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.
2.9. Planowane kubaturowe stacje transformatorowe SN/nN, rozdzielnie SN będących własnością OSD
należy realizować jako obiekty naziemne, wolnostojące.
Ponadto prosimy o przesłanie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie po uchwaleniu
prawomocnego egzemplarza ww. studium w wersji elektronicznej, bądź wskazanie miejsca jego pobrania.
9

2019-10-31

TC/ON/WA/1040/2019
(z dnia 2019-10-28)

TAURON Ciepło S.A.,
ul. Grażyńskiego 49,
40-126 Katowice

TAURON Ciepło sp. z o.o., w nawiązaniu do pisma AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019 r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Mysłowice informuje, iż przez oznaczony teren mogą przebiegać sieci
ciepłownicze eksploatowane przez Spółkę.
W związku z powyższym rekomendujemy wprowadzenie do projektu zmiany studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice następujących zapisów dotyczących
zaopatrzenia w ciepło, dotyczących budownictwa wielorodzinnego lub innego o charakterze
wielkopowierzchniowym:
Podmiot dysponujący tytułem prawnym do korzystania z przedmiotowego obiektu powinien zapewnić
efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu w
pierwszej kolejności do istniejących i projektowanych sieci ciepłowniczych; w przypadku braku możliwości
przyłączenia do sieci ciepłowniczych - wykorzysta istniejące i projektowane lokalne źródła, w tym źródła
odnawialne lub pracujące w kogeneracji.
Informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable,
instalacje) w obrębie naszej sieci ciepłowniczej, ani w odległości mniejszej niż wymagana obowiązującymi
przepisami i normami. Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy
urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.
Prace ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z
zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas
prowadzenia prac. Teren w pobliżu naszej sieci, musi być udosłępniony w trybie pilnym na każde życzenie
naszej Spółki, związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi.
Prace ziemne związane z wykonaniem zabezpieczenia w miejscu skrzyżowania z ciepłociągiem należy
prowadzić bez naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej, wymagalnej dla prawidłowej pracy sieci
ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zagęszczonej podsypki
piaskowej należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.
Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu naszej sieci należy zlecić pisemnie z tygodniowym
wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozom technicznego. Odpowiedzialność za powstałe
ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt
inwestora. Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych w
trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej. Kolizję sieci ciepłowniczej z
urządzeniami i budowlami należy rozwiązać projektowo i uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej Spółki.
Będziemy zobowiązani za pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji i wprowadzenie niniejszych zapisów
do sporządzanego planu, gdyż racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami to
nie tylko jeden z celów naszej spółki, ale także zasada zrównoważonego rozwoju w planowaniu
przestrzennym.
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TI/JK/225/10/2019
(z dnia 2019-10-30)

Nazwa jednostki
organizacyjnej i adres
Dalkia Polska Energia S.A.
(dawniej: Zakład Energetyki
Cieplnej S.A.),
ul. Ścigały 14,
40-205 Katowice

Treść wniosku

W odpowiedzi na Zawiadomienie Prezydenta Miasta Mysłowice AB-I11.6720.1.2019.KP przedstawiamy
zamierzenia inwestycyjne Dalkia Polska Energia S.A. (dawniej ZEC S.A.) na terenie miasta Mysłowice
obejmujące:
1. Modernizację źródła „Mysłowice" zlokalizowanego w rejonie ulicy Świerczyny w celu uzyskania statusu
efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i dostosowania do obowiązujących norm
emisyjnych.
2. Budowę magistrali łączącej źródło Mysłowice z rejonem Niwka w Sosnowcu w celu likwidacji źródła
„Niwka-Modrzejów".
3. Budowę magistrali i sieci zasilającej „stare miasto" - rejon ul. Bytomskiej i Towarowej, sieci zasilającej
osiedle Piasek oraz rozbudowę sieci w rejonie ul. Powstańców i Strażackiej.

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
wniosek
x

Ad.1. Na terenie istniejącej kotłowni planowane jest:
- zabudowa instalacji do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepinej w oparciu o agregaty
zasilane gazem naturalnym o mocy elektrycznej 2x1,5 MWe i ciepinej 2x1,5 MWt. Dodatkowo
rozważamy zabudowę rezerwowego kotła gazowego 4,5 MWt. Rozpoczęcie prac projektowych
planowane jest na II kwartał 2020r. uruchomienie instalacji w grudniu 2021 r. Jednocześnie po
podpisaniu umowy przyłączeniowej budowane będzie przez PSG przyłącze gazowe - termin
zakończenia grudzień 2021 r.
- zabudowa instalacji do spalania biomasy o mocy 13 MWt. Rozpoczęcie prac projektowych w II kwartale
2020 r. zakończenie budowy III kwartał 2022 r.
- modernizacja istniejącego kotła węglowego WR25 na kocioł o mocy 40 MWt. Planowana realizacja do IV
kwartału 2021 r.
- modernizacja dwóch kotłów WR25 ze zmniejszeniem mocy do 2x12 MW. Planowana realizacja do IV
kwartału 2022 r.
Ad.2. W związku z zakładaną likwidacją kotłowni w Sosnowcu w dzielnicy Niwka planujemy budowę
magistrali 2xDN300 zasilającej ww. rejon ze źródła „Mysłowice". Rozpoczęcie prac projektowych w III
kwartale 2020 r. zakończenie budowy IV kwartał 2022 r. Z ww. magistrali planujemy całoroczne zasilanie
odbiorców w rejonu ulic Powstańców i Strażackiej oraz osiedla Piasek w Mysłowicach. Wstępną koncepcję
przebiegu magistrali oraz rejony planowane do uciepłownienia przedstawiamy na załączonych rysunkach.
Ad.3. Jednocześnie z budową magistrali do dzielnicy Niwka w Sosnowcu planujemy budowę magistrali
oraz sieci zasilającej “stare miasto” - rejon ul. Bytomskiej I Towarowej, w celu wyeliminowania niskiej
emisji w centrum miasta (rys. Nr 1).
W związku z modernizacją źródła “Mysłowice” przewidujemy również zmianę dotychczasowej drogi
transportowej dla dostawy paliw.
11

12

brak odpowiedzi

2019-10-28 OS-DL.402.389.2019.3/JS
(z dnia 2019-10-21)

Spółka Ciepłowniczo x
Energetyczna Jaworzno III Sp.
z o.o.,
Al. Tysiąclecia 7,
43-603 Jaworzno

x

Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddział w Świerklanach,
ul. Wodzisławska 54,
44-266 Świerklany

x

Odpowiadając na Państwa pismo znak. AB-111.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019 r. informujemy, że w
granicach administracyjnych miasta Mysłowice eksploatujemy gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN
4,0 MPa Oświęcim - Szopienice - Tworzeń, którego orientacyjny przebieg gazociągu wkreślono na
załączonej mapie. Jednocześnie informujemy, że strefa kontrolowana dla gazociągu DN 500 PN 4,0 MPa
Oświęcim - Szopienice - Tworzeń wybudowanego w latach 1963, 1979, 1999 jest zgodna z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04 czerwca 2013r.,
załącznik nr 2, tabela 1). Natomiast strefa kontrolowana dla odcinków gazociągu wybudowanych w latach
2008, 2014 i 2018 wynosi 8 m po 4 m na stronę od osi gazociągu (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04 czerwca
2013r., załącznik nr 2, tabela 3). Przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mysłowice należy korzystać z map zasadniczych będących w zasobach Urzędu
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Miasta.
+ załącznik - mapka
13

2019-12-13 PSGZA.RODZ.OA.422. Polska Spółka Gazownictwa
670.19
Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu,
ul. Szczęść Boże 11,
41-800 Zabrze

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, informuje, że na terenie miasta mysłowice
zlokalizowana jest nasza infrastruktura gazowa; stan na dzień 31 grudnia 2018 r.:
- ogółem siec gazowa 360790 m;
- sieć wysokiego ciśnienia bez przyłączy 17177 m;
- sieć podwyższonego ciśnienia bez przyłączy 3749 m;
- sieć średniego ciśnienia bez przyłączy 105149 m;
- sieć niskiego ciśnienia bez przyłączy 131144 m;
- przyłącza gazowe 103604 m;
- przyłącza gazowe 7150 szt, w tym do budynków mieszkalnych 6943;
- stacje gazowe I st. 4 szt.; II st. 8 szt.
Sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być żródłem gazu dla potencjalnych odbiorców.
Ponadto informujemy, że wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej będą realizowane w
miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców, w oparciu o warunki techniczne podłączenia do
sieci gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.

x

14

e-mail
2019-10-30

Tramwaje Śląskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5,
41-506 Chorzów

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.10.2019r. znak; AB-III.6720.1.2019.KP (data wpływu do Spółki
10.10.2019r.) dotyczące uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice chcemy
poinformować, że infrastruktura tramwajowa objęta zakresem studium zostanie przebudowana w obecnej
perspektywie unijnej w ramach zadania pn. „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu
ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą" ujętego
w projekcie pn. ,,Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji
Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego". Realizacja przedsięwzięcia nastąpi
wspólnie z Miastem Mysłowice, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Spółką.
W sporządzanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mysłowice prosimy ująć obecnie eksploatowaną infrastrukturę tramwajową uwzględniając planowane
prace w obrębie pasa drogowego oraz pętli tramwajowej.

x

Spółka Restrukturyzacji
Kopalń S.A.,
ul. Strzelców Bytomskich 207,
41-914 Bytom

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2019 r. (data wpływu 18.10.2019r.), KAT.5150.18.2019. L.dz.
33171/10/2019/Pa, SRK S.A. Oddział KWK “Wieczorek I” I Oddział KWK “Wieczorek II” w załączeniu
przesyła mapy przydatności do zabudowy północnej, zachodniej (Wieczorek I) I południowej (Wieczorek II)
części terenu górniczego “Janów” (terenu pogórniczego).
Załączniki:
- mapa przydatności do zabudowy północnej i zachodniej części terenu górniczego “Janów” (terenu
pogórniczego) w skali 1:5000 (SRK S.A. Oddział KWK “Wieczorek I”)
- mapa przydatności do zabudowy fragmentu południowej części terenu górniczego “Janów” (terenu
pogórniczego) w skali 1:5000 (SRK S.A. Oddział KWK “Wieczorek II”)
(...)

x

CTL Maczki - Bór S.A.,
ul. Długa 90,
41-208 Sosnowiec

Na podstawie uchwały nr LII/981/14 z dnia 27 lutego 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, przyjętego
uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., CTL Maczki-Bór S.A.
wnosi o uwzględnienie następujących zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Mysłowice celem skomunikowania terenów przemysłowych z drogami
publicznymi :
- połączenie drogi wewnętrznej zaznaczonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego pn.
„CMENTARNA" jako 1KDW z drogą zaznaczoną w Studium jako KDZ (poprzez działkę 241/13 z obrębu
Brzezinka)
- połączenie drogi wewnętrznej zaznaczonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego pn.
„CMENTARNA" jako 2KDW z drogą zaznaczoną w Studium jako KDL (poprzez działki 183/13 oraz
182/13 z obrębu Brzezinka).

obr. Brzezinka
dz. nr:
241/13, 182/13,
183/13

DG.GI.1364.2019
(z dnia 2019-10-29)

poczta:
brak

15

2019-10-23

SRK S.A./KWK W1
W2/3696/10/2019/TMG
-MW
(z dnia 2019-10-21)

16

2019-11-04

(z dnia 2019-10-29)
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2019-10-21
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7536/MMK/19
(z dnia 2019-10-14)

Nazwa jednostki
organizacyjnej i adres
Polski Związek Działkowców,
ul. Kormoranów 1,
40-521 Katowice

Treść wniosku

PZD Okręg Śląski w związku z zawiadomieniem znak AB-I11.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019r. (wpływ
dnia 09.10.2019r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice w imieniu swoim, jak i Rodzinnych Ogrodów
Działkowych położonych na terenie Miasta Mysłowice składa wniosek o ujęcie w studium terenów ROD
jako ZD - zieleń działkowa. Na wstępie należy podkreślić, że pomimo iż Studium nie jest aktem prawa
miejscowego to jego zapisy mają decydujące znaczenie dla późniejszego uchwalania planów
miejscowych stanowiących akt prawa miejscowego. Studium kreuje politykę przestrzenną gminy. Jego
zapisy mają duże znaczenie przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
gdyż miejscowy plan musi być spójny i zgodny z zapisami studium. Zatem przeznaczenie już w studium
terenu ROD pod inny cel niż zieleń działkowa spowoduje praktycznie z automatu takie samo
przeznaczenie w miejscowym planie. Z tego względu już na etapie uchwalania studium należy zastanowić
się nad tym jakie przeznaczenie planuje się dla terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W związku z
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13.12.2013r. o ROD — jednostki samorządu terytorialnego tworzą warunki dla
rozwoju ROD. Zgodnie z art. 4 ustawy ROD stanowią urządzenia użyteczności publicznej, służące
zaspakajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności
lokalnych. Realizowane przez ROD ustawowe cele to:
1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie
prowadzenia upraw ogrodniczych;
2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie
aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
7) ochrona środowiska i przyrody;
8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.
Powyższe funkcje i zadania jakie realizują ogrody działkowe potwierdzają ich ważną rolę w infrastrukturze
miejskiej, a ich funkcjonowanie wypełnia wiele istotnych zadań związanych z polityką społeczną.
Także ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. nakazuje, aby w
studium uwzględnić uwarunkowania wynikające w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia,
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W większości przypadków Rodzinne Ogrody Działkowe powstały
kilkadziesiąt lat temu. Niejako już na stałe wpisane są w obraz danego miasta i gminy. Ich potencjalna
likwidacja jest zawsze dużym dramatem dla ich użytkowników, którzy użytkowali je przez dziesiątki lat.
Działki przechodzą z pokolenia na pokolenie.
W codziennej pracy Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie ogrodowe powołane do
prowadzenia ROD oraz obrony interesów działkowców przywiązuje ogromną wagę do ich stałego rozwoju,
dzięki czemu z dnia na dzień ogrody działkowe w Polsce rozwijają się i są miejscem aktywnego
wypoczynku dla społeczeństwa lokalnego. Nie inaczej jest w kwestii zapisów dla ROD w studiach i
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bowiem od ich zapisów uzależnione jest
funkcjonowanie i bezpieczeństwo ROD. Zapisanie w tych dokumentach innego przeznaczenia niż »zieleń
działkowa" wiąże się w konsekwencji z ich potencjalną likwidacją. Dlatego tak ważnym elementem
działalności całego Związku jest podejmowanie działań i uczestniczenie w procesie tworzenia
dokumentów planistycznych i walka o ich zachowanie. Z tego też względu czujemy się zobowiązani do
przedstawienia roli jaką odgrywają ogrody działkowe w mieście i ich cennych aspektów społecznych, które
nierozerwalnie są z nimi połączone.
ROD stanowią zieleń o specjalnym przeznaczeniu. Ich rola sprowadza się m.in. do stworzenia terenów
zieleni, spełniających określone warunki z przeznaczeniem do użytkowania przez działkowców. ROD
spełniają pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i gmin. Zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym gminy jako podstawę działań przyjmują ład przestrzenny i
zrównoważony rozwój. Ten zaś podchodzi do środowiska przyrodniczego w sposób zapewniający jego
ciągłe i efektywne funkcjonowanie.
Niewątpliwie ogrody działkowe poprzez swoje funkcje dbają o środowisko przyrodnicze, a co za tym idzie
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tworzą odpowiedni ekosystem miasta. Ponadto ich funkcjonowanie polega na przywracaniu społeczności i
przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu zdrowego
otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników
przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich. Wynika z tego fakt, iż ogrody
działkowe jako tereny zielone odgrywają szczególną i ważną rolę w zadaniu ochrony i rozwoju środowiska
przyrodniczego, które między innymi spoczywa na władzach miast. Gminy posiadając osobowość prawną
są podmiotem odpowiedzialnym za stan środowiska przyrodniczego i jego ochronę w obszarze swojego
działania. Ponadto ustawa o ROD także nakłada pewne obowiązki w stosunku do ogrodów działkowych,
gdyż zgodnie z art. 6 ustawy o ROD, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego mają
obowiązek tworzyć warunki dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, czyli tym samym zapewnić
rozwój terenów zielonych miast. Istotne także z punktu widzenia ochrony przyrody są zapisy mówiące o
tym, że Rodzinne Ogrody Działkowe jako tereny zielone podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o
ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony
środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe nasz wniosek jest w pełni uzasadniony.
W załączniku przesyłamy wykaz działek geodezyjnych, na których położone są ROD w Mysłowicach.
+ 2 załączniki: 1. Wykaz działek dla 11 ROD 2. Mapy ROD -11 szt.
18

2019-10-24

(z dnia 2019-10-22)

Kopalnia Dolomitu REK Sp. z
o.o. Sp. Komandytowa.
Zakład Górniczy Kopalnia
Wapienia I Dolomitu Imielin,
ul. Satelicka 7a,
43-407 Imielin

Stosownie do pisma Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach L.dz. 33171/10/2019/Pa z
dnia 15.10.2019 r. (data wpływu 18.10.2019 r.), przesyłamy informację o warunkach górniczogeologicznych dotyczących Kopalni Wapienia i Dolomitu „Imielin" w Imielinie w celu uwzględnienia ich
przy sporządzaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Mysłowice.

x

1. Kopalnia Wapienia i Dolomitu "Imielin" prowadzi eksploatację górniczą na podstawie udzielonej decyzją
nr 2516/0S/2012 Marszałka Województwa Sląskiego z dnia 6.09.2012r. koncesji na wydobywanie
kopaliny. Termin ważności koncesji 31.12.2030 r. Koncesji udzielono firmie TRIBAG S.A. z siedzibą w
Siewierzu a decyzją nr 780/0S/2018 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10.04.2014 r. koncesję
przeniesiono na Przedsiębiorcę - “Kopalnia Dolomitu REK sp. z o.o., sp. komandytowa" z siedzibą w
Tychach, ul. Jodłowa 8. Aktualna koncesja - udzielona decyzją nr 800/0S/2019 Marszałka Województwa
Śląskiego z dnia 18.03.2019 r
2. Eksploatacja złoża wapieni i dolomitów triasowych odbywa się w granicach obszaru górniczego
„IMIELIN-REK III" o powierzchni 165 010 m2 i terenu górniczego o powierzchni 1 324 200 m2.
Głębokość prowadzonej eksploatacji - rzędna +238,5 m npm. tj. ok. 50 m ppt. Północna część OG
(15650 m2 - tj. 9,48%) znajduje się w granicach administracyjnych miasta Mysłowice. Lokalizację OG i
TG „IMIELIN-REK IW wraz z przebiegiem strefy rozrzutu odłamków skalnych, strefy drgań sejsmicznych
oraz strefy uderzeniowej fali powietrznej przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali
1:2000.
3. Poza OG „IMIELIN-REK III" w granicach administracyjnych miasta Mysłowice znajduje się złoże wapieni
i dolomitów triasowych "IMIELIN-REK" o powierzchni: - 105 875 m2 udokumentowane do poziomu +265
m npm, - 12 091 m2 udokumentowane do poziomu + 236,5 m npm Rozmieszczenie
udokumentowanego złoża przedstawiono na zał. mapowym. Złoże kopaliny zostało udokumentowane w
"Dodatku nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów triasowych "Imielin - Rek" w kata
Ci i zatwierdzone decyzją nr 2557/0S/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27.07.2017r.
Złoże to zgodnie z art. 95.1 ustawy. Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011 roku podlega
prawnej ochronie.
4. Przewidywany w Projekcie Zagospodarowania Złoża kierunek rekultywacji gruntów po zakończeniu
eksploatacji to kierunek usług aktywności gospodarczej lub usług rekreacji i sportu (po uprzednim
wypełnieniu wyrobiska masami ziemnymi lub materiałami obojętnymi dla środowiska).
5. Kopalnia Dolomitu REK sp. z o.o. sp. komandytowa w swych zamierzeniach inwestycyjnych w
(perspektywa czasowa 2025-30) zamierza prowadzić eksploatację kopaliny na północ i wschód od
aktualnego OG „IMIELIN-REK III" w granicach administracyjnych miasta Mysłowice.

19

2019-10-24

60/D/DT/TMG/MD/GM/ Polska Grupa Górnicza
433/2019
spółka akcyjna. Oddział KWK

PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, w odpowiedzi na w/w pismo przesłane za
pośrednictwem OUG w Katowicach (pismo KAT.5110.182019, l.dz.: 33171/10/2019/Pa), dotyczące
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określenia warunków górniczo-geologicznych które powinny być uwzględnione przy sporządzaniu zmiany
studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice informuje, że:
1. W granicach obszaru górniczego „Wesoła II" oraz terenu górniczego „Wesoła II" kopalnia prowadzi
działalność zgodnie z koncesją nr 134/94 z dnia 26 sierpnia 1994r., zmienioną Decyzją Ministra
środowiska z dnia 24 października 2018r. 1.dz. DGK-VI.4771.29.2018.TS.5.
2. Z uwagi na upływający z dniem 31.08.2020r. termin obowiązywania koncesji nr 134/94 przedsiębiorca
podjął działania zmierzające do wydłużenia okresu ważności przedmiotowej koncesji do sierpnia
2043r., z zachowaniem dotychczasowych warunków prowadzenia eksploatacji.
3. Na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej przedstawiono granice obszaru górniczego i terenu
górniczego „Wesoła II", a także strefy oddziaływania starej, płytkiej eksploatacji górniczej oraz strefy
wychodni uskoków tektonicznych jako miejsca potencjalnej możliwości wystąpienia deformacji
nieciągłych.
Niezależnie od powyższego, z uwagi na możliwe zmiany zamierzeń eksploatacyjnych, o szczegółowe
warunki górniczo-geologiczne dla inwestycji zlokalizowanych w granicach terenu górniczego „Wesoła II"
należy zwracać się do przedsiębiorcy lub właściwego organu nadzoru górniczego na etapie uzgadniania
warunków zabudowy.
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2019-10-30 73/0/TMG/MD/AD/15744 Polska Grupa Górnicza
/2019
spółka akcyjna.
(z dnia 2019-10-28)
Oddział KWK Piast-Ziemowit,
ul. Granitowa 16,
43-155 Bieruń

W odpowiedzi na pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 15.10.2019r. (data wpływu
24.10.2019r.) znak Ldz.33171/10/2019/Pa informującego o podjęciu przez Radę Miasta Mysłowice
uchwały Nr LII/981/14 z dnia 27 lutego 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, pragniemy przedstawić
informacje oraz uwagi, które powinny być uwzględnione przy wprowadzanych zmianach.

x

1. Obszar objęty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego częściowo
położony jest w granicach Obszaru i Terenu Górniczego „Lędziny I", w którym Polska Grupa Górnicza
S.A. posiada koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża „Ziemowit" z terminem
wygaśnięcia do 31.08.2020r. Granice OG i TG „Imielin I" zaznaczono na załączniku mapowym.
2. Przez obszar objęty Planem przebiegają granice udokumentowanych złóż:
a. Złoże węgla kamiennego „Ziemowit" o numerze WK-374, nr koncesji 163/94 wydana dn.
26.07.1994r. przez MOŚZNiL, zasoby: 1155071 tys. ton.
b. Złoże węgla kamiennego „Imielin Północ" o numerze WK 18243, nr decyzji zatwierdzającej dok. geol.
DGK-VIII.4741.13.2014.AJ, zasoby: 766228 tys. ton.
c. Złoże Lędziny - Głęboka o numerze WK7101,
KZK/2/6553/95/96, zasoby: 1768105 tys. ton.

nr

decyzji

zatwierdzającej

dok.

geol.

Inwestorzy realizujący swoje zadania w granicach terenów górniczych, powinni zwrócić się do właściwego
przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobywanie kopaliny tj. PGG Sp. z o.o. Oddział KWK PiastZiemowit o informację nt. aktualnych warunków górniczo-geologicznych.
+ 1 załącznik: mapa sytuacyjno-wysokościowa
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2019-11-06

62/TMG/PJ/6521/2019
(z dnia 2019-10-28)

Polska Grupa Górnicza
spółka akcyjna.
Oddział KWK Murcki-Staszic,
ul. Karolinki 1,
40-467 Katowice

W nawiązaniu do zawiadomienia Prezydenta Miasta Mysłowice z dn. 02.10.2019 r., l.dz. ABIII.6720.1.2019.KP informującego o podjęciu w dniu 27.02.2014 r. przez Radę Miasta Mysłowice uchwały
Nr LII/981/14 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice informuję, że
część obszaru opracowania położona jest w granicach terenu górniczego „Giszowiec I" należącego do
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic. Kopalnia Murcki-Staszic prowadzi działalność
górniczą w granicach terenu górniczego oraz obszaru górniczego „Giszowiec I" na podstawie koncesji nr
136/94 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Staszic"
przyznanej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dn. 26.08.1994 r. z
terminem ważności do 13.08.2020 r. Obecnie kopalnia jest w trakcie opracowywania dokumentacji
niezbędnej do przeprowadzenia procedury formalno-prawnej mającej na celu przedłużenie okresu
obowiązywania przedmiotowej koncesji na dotychczasowych warunkach.
Na załączniku mapowym przestawiono granice obszaru górniczego i terenu górniczego „Giszowiec I" w
granicach którego eksploatację górniczą obejmującą zasięgiem wpływów część obszaru opracowania
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prowadziły KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła oraz była KWK Wieczorek.
W granicach obszaru górniczego „Giszowiec I” KWK Murcki-Staszic oraz KWK Mysłowice-Wesoła
posiadają udokumentowane zasoby kopaliny w postaci złóż węgla kamiennego, stanowiące obecnie i
mogące stanowić w przyszłości przedmiot eksploatacji górniczej. W wyniku prowadzenia eksploatacji
górniczej pokładów węgla na powierzchni terenu, lokalnie mogą ujawniać się wpływy ciągłe o wartościach
parametrów mieszczących się w granicach I, II i III kategorii terenu górniczego. Miejsce, czas oraz zakres
występowania poszczególnych wpływów uzależniony jest od szeregu czynników takich jak budowa
geologiczna złoża, okres i sposób prowadzenia eksploatacji górniczej.
Kopalnie prowadzą bieżący monitoring ujawniania się wpływów eksploatacji na powierzchni terenu oraz
aktualizacje prognozy wpływów projektowanej eksploatacji. Jednakże z uwagi na możliwość
występowania przyszłych zmian w planach eksploatacyjnych kopalni wynikających z uwarunkowań
techniczno-ekonomicznych i stopnia rozpoznania złoża obecnie precyzyjne określenie zakresu
występowania poszczególnych kategorii terenu górniczego i wartości prognozowanych obniżeń
powierzchni terenu należy traktować jako przybliżone.
W granicach terenu górniczego „Giszowiec I" przynależnego do KWK Murcki-Staszic występują również
inne czynniki geologiczno-górnicze stanowiące potencjalne zagrożenia, w postaci stref przypuszczalnych
wychodni uskoków na stropie karbonu, stref „płytkiej eksploatacji" gdzie lokalnie występuje zagrożenie
możliwością pojawienia się deformacji nieciągłych. Lokalizacje stref „płytkiej eksploatacji" oraz wychodni
uskoków zaznaczono na załączniku mapowym. W rejonach w których prowadzona jest eksploatacja
górnicza występować mogą wstrząsy górnicze generowane prowadzoną eksploatacją. Prognozowane
maksymalne wartości przyspieszeń drgań gruntu dla poszczególnych rejonów są zróżnicowane i
podlegają okresowej aktualizacji.
Z uwagi na położenie części obszaru opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice w granicach terenu górniczego „Giszowiec I"
należącego do PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, prowadzenie inwestycji budowlanych na
przedmiotowym terenie powinno zostać poprzedzone wymogiem uzyskania od przedsiębiorcy lub
właściwego organu nadzoru górniczego, indywidualnych i aktualnych warunków górniczo-geologicznych
dla każdej inwestycji budowlanej.
Załącznik: - mapa fragmentu terenu górniczego i obszaru górniczego „Giszowiec 1" PGG S.A. Oddział
KWK Murcki-Staszic wraz z zaznaczonymi granicami administracyjnymi miasta Mysłowice w skali 1:5000
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2019-11-13

(z dnia 2019-11-12)

TAURON Wytwarzanie S.A.,
ul. Promienna 51,
43-600 Jaworzno

W nawiązaniu do Państwa pisma znak AB-I.6727.87.2018 wnosimy o uwzględnienie w wykonywanym
projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego, takiego sposobu
przeznaczenia obszaru, kwatery numer 2 Składowiska odpadów paleniskowych w Mysłowicach-Dziećkowicach, aby możliwa była na nim lokalizacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.
Dane nieruchomości, której dotyczy wniosek: Zrekultywowana kwatera numer 2 Składowiska odpadów
paleniskowych o numerach ewidencyjnych działek: patrz obok

obr.0003
Dziećkowice
dz. nr:
53, 370/61,
569/51, 570/52,
687/67, 688/67,
691/67, 692/62,
693/62, 694/61,
695/61, 696/61,
1836/58, 1840/58,
1841/58, 1850/67,
1853/67, 1856/67,
1861/57, 1872/48,
1874/51, 1877/49,
1883/67
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2019-11-13

(z dnia 2019-11-12)

TAURON Wytwarzanie S.A.,
ul. Promienna 51,
43-600 Jaworzno

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dotyczącymi budowy farmy fotowoltaicznej wnosimy o
uwzględnienie w wykonywanym projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie
przestrzennego, takiego sposobu przeznaczenia terenu, na którym położona jest kwatera nr. 1 Miejsca
magazynowania odpadów w Mysłowicach-Dziećkowicach, aby dalej pełnił on funkcję IT - terenu
infrastruktury technicznej związanej z magazynowaniem odpadów, z dopuszczalnym kierunkiem
przeznaczenia - lokalizacja urządzeń wytwarzających energię elektryczna z odnawialnych źródeł energii o
mocy przekraczającej 100 kW.

obr. Kosztowy
dz. nr:
102/23, 103/22,
111/24, 112/17,
113/18, 19, 21,
216/25, 219/25,
222/25, 225/16,

Strona 15 z 16

Rozstrzygnięcie
Prezydenta Miasta w
sprawie rozpatrzenia
wniosku

Uwagi

2020-03-12

Lp.

Data
wpływu
wniosku

Znak pisma

Nazwa jednostki
organizacyjnej i adres

Treść wniosku

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
wniosek

Dane nieruchomości, której dotyczy wniosek: Miejsce magazynowania odpadów w Mysłowicach-Dziećkowicach (Kwatera 1).- numery ewidencyjne działek: patrz obok

228/14, 79/20,
91/20
obr.Dziećkowice
dz. nr:
1844/58, 1864/57,
1870/54, 1871/48,
1873/48, 1875/51,
1876/49, 565/49,
566/49, 697/57
obr. Brzezinka
dz. nr:
59/9, 11, 37/24,
63/10, 28, 17, 18,
19, 20, 34/25,
52/15, 54/14,
83/13
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