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WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANY 
DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSŁOWICE
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1 28.10.2019
OS-RG.7637.42.2019
OS-RG.KW-00885/19
(z dnia 2019-10-25)

Zarząd Województwa 
Śląskiego, 
ul. Ligonia 46, 
40-037 Katowice

W związku  z  zawiadomieniem Prezydenta  Miasta  Mysłowic,  znak  pisma:  AB-III.6720.1.2019.KP  z  dnia
2 października 2019 r., 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 powołując się  na art.  23 ustawy z  dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) a także art.
95 i 208 w związku z art.161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.  Dz.U z
2019r.,  poz. 868 ze zm.)  po analizie dostępnych materiałów zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum
Geologicznym informuję, iż 
w granicach obszaru miasta znajdują się: 
a) w zakresie udokumentowanych złóż kopalin:

- złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Brzezinka I”, „Silesia B”, „Wesoła”, „Wesoła II”, 
- złoże dolomitu „Imielin – Północ”, 
- złoże dolomitu i wapieni „Imielin – Rek”; 

b) w zakresie wód podziemnych: 
- ujęcie wody podziemnej z utworów karbońskich w szybach „Hoffman” i „Basia V”, udokumentowane w

2016  r.,  o  łącznych  zasobach  eksploatacyjnych  Q=149  m3/h,  -  ujęcie  wody  podziemnej  z  utworów
karbońskich w rejonie szybu „Zachodniego” KWK „Mysłowice”, udokumentowane w 1996 r., o zasobach
eksploatacyjnych Q=34,47 m3/h, 

- projektowana  strefa  ochrony pośredniej  ujęcia  wód podziemnych  z  utworów triasu  „Dziećkowice”  w
miejscowości Imielin, 

- projektowana strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych z utworów karbonu dla ujęcia szybem
„Jarosław Dąbrowski” w Jaworznie. 

Nadmieniam, że w zasobach Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego znajduje się ponadto “Dokumentacja
hydrogeologiczna  ustalająca  zasoby  eksploatacyjne  wraz  z  wyznaczeniem  strefy  ochronnej”  dla  ujęcia
“Brzezinka”,  o  zasobach  eksploatacyjnych  Q=480 m3/h  (w  archiwum  bark  jest  dokumentacji,  która
świadczyłaby o likwidacji ww. ujęcia).

x

2 2019-10-18
SP.7634.9.2019
RKW-2039/2019 

(z dnia 2019-10-15)

Zarząd Górnośląsko- 
-Zagłębiowskiej Metropolii, 
ul. Barbary 21a, 
40-053 Katowice

W  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  7  października  2019  r.  (znak:  AB-III.6720.1.2019.KP),  informuję,  iż
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada jeszcze uchwalonego Ramowego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnoślgsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w związku z czym
nie mamy wniosków wynikających wprost z ustaleń tego dokumentu. 

W zakresie informacji, istotnych dla opracowania Studium dla Mysłowic, należy wskazać, iż GZM prowadzi
prace koncepcyjne związane z rozwojem infrastruktury kolejowej i rowerowej. Dotychczas wypracowano dwa
dokumenty, których treść i propozycje przebiegów powinny być rozpatrzone i w miarę możliwości brane pod
uwagę przy formułowaniu ustaleń, tj.:
- Studium  Systemu  Tras  Rowerowych  dla  Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii: (zadanie  prowadzone

przez Departament Projektów i Inwestycji tut. Urzędu): opracowanie wyznaczające powiązania pomiędzy
gminami i wskazujące te elementy systemu, które są istotne dla zapewnienia ciągłości tras o charakterze
metropolitalnym; na terenie gminy Mysłowice projektowane są przebiegi kilku tras rowerowych -  schemat
mapowy w załączeniu;

- Koncepcja  Kolei  Metropolitalnej  dla  Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii  z  wykorzystaniem  metod
inżynierii systemów - przewidziane do dalszej aktualizacji i uszczegółowienia (zadanie prowadzone przez
Departament  Komunikacji  i  Transportu  tut.  Urzędu):  jest  to  opracowanie  wstępne,  bez  wiążących
przesądzeń, przedstawiające cztery warianty rozwoju transportu kolejowego: stan istniejący - wariant O (do
2021 r.),  kolejne etapy rozbudowy systemu kolejowego: wariant 1 (do 2029 r.),  wariant 2 (do 2036 r.),
wariant 3 (do 2039 r.); na terenie gminy Mysłowice rozważane są elementy infrastruktury z wariantu 2 -
schemat mapowy w załączeniu

+ załącznik x1 (2 mapki)

x

x

3 brak odpowiedzi Wojewoda Śląski, 
ul. Jagiellońska 25, 

x x
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40-032 Katowice

4 2019-10-25
GL.RPP.610.454.2019.

AWD
(z dnia 2019-10-17)

Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach, 
ul. Sienkiewicza 2,
44-100 Gliwice

W  odpowiedzi  na  zawiadomienie  znak  AB-111.6720.1.2019.0  z  dnia  02.10.2019r.,  o  przystąpieniu  do
sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Mysłowice, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przedstawia poniżej swoje stanowisko. 

1.  Na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (http://mapy.isok.gov.pl) zostały
opublikowane mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), które jako
oficjalne  dokumenty  planistyczne,  stanowią  podstawę  do  podejmowania  działań  związanych  z
planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.

2. Obszar  miasta  znajduje  się  częściowo  w  granicach  obszarów  szczególnego  zagrożenia  powodzią
definiowanych art. 16 ust, 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z
późn. zm.).

3. W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią, zgodnie za art. 166 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r.  Prawo wodne (Dz.  U. z 2017 r.  poz.  1566 ze zmianami),  obszary  szczególnego zagrożenia
powodzią uwzględnia się m.in. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

4.  Projekty m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wymagają uzgodnienia z Wodami
Polskimi  w  zakresie  dotyczącym zabudowy  1  zagospodarowania  terenów  położonych  na  obszarach
szczególnego  zagrożenia  powodzią.  Dokonując  takiego  uzgodnienia  Wody  Polskie  uwzględniają
prawdopodobieństwo powodzi,  poziom zagrożenia  powodziowego (głębokość zalewu powodziowego),
proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a
takie jego aktualne zagospodarowania i dotychczasowe przeznaczenie. 

x

5 2019-10-24

Główny Geolog Kraju. 
Ministerstwo Środowiska, 
ul. Wawelska 52/54, 
00-922 Warszawa

x x

6 2019-11-04 B-IV.6720.2.2019. MZ1
B-IV.KW-02291/19 
(z dnia 2019-10-28)

Prezydent Miasta Katowice, 
ul. Młyńska 4, 
40-098 Katowice

W odpowiedzi na pismo nr AB-III.6720.1.2019.KP z dn. 02.10.2019 r. (wpływ do Urzędu Miasta Katowice dn.
07.10.2019  r.)  w  sprawie  wniosków  do  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Mysłowice, w związku z art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że kierunki
polityki  przestrzennej  miasta  Katowice  określone  zostały  w  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Katowice"  -  II  edycja  (Uchwała  nr  XXI/483/12  Rady  Miasta
Katowice  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.),  dostępnym  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  pod  adresem:
http://bip.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta Katowice — Planowanie Przestrzenne — Studium II edycja.
Jednocześnie informuję, że Rada Miasta Katowice podjęła w dniu 28 marca 2019 r. uchwałę nr VI/102/19 w
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Katowice" — II edycja. Aktualnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy w
drodze zamówienia publicznego. 

Informuję  jednocześnie,  że  na  terenach  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Katowice
sąsiadujących z obszarem miasta Mysłowice obowiązują: 
- uchwała nr LI/1050/09 Rady Miasta Katowic z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech terenów położonych przy ul. Chorzowskiej (teren nr 1),
ul. Ściegiennego (teren nr 2) i ul. Granica Wesołej (teren nr 3) w Katowicach, 

- uchwała  nr  XX1V/504/16  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i
Lwowskiej, 

- uchwała nr  LV/1127/18 Rady Miasta  Katowice z dnia 19 kwietnia  2018 r.  w sprawie przystąpienia do
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  dzielnicy  Murcki  w
Katowicach. 

Ponadto  informuję,  że w zakresie  rozwoju  układu drogowego miasta  Katowice obowiązują  następujące
dokumenty o charakterze strategicznym i planistycznym: 

x
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• „Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice", tekst dostępny pod
linkiem: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/ZamierzenialProgramy/dokumentaspx?idr=100934&menu=633 

• „Plan Rozwoju sieci drogowej miasta Katowice na lata 2019-2022" przyjęty Zarządzeniem Nr 263/2019
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2019 r., tekst dostępny pod linkiem: 
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=10983&menu=620 

• „Podstawowa sieć infrastruktury rowerowej w Katowicach", tekst dostępny pod linkiem: 
https://www.katowice.eu/rowerem/rowerem/dokumenty-strategiczne. 

7 2019-10-28
UA-ZP.6723.3.7.2019
(z dnia 2019-10-25)

Prezydent Miasta Jaworzna,
ul. Grunwaldzka 33, 
43-600 Jaworzno

W odpowiedzi na pismo znak AB-III.6720.1.2019.KP, które wpłynęło 2 października 2019 r., zawiadamiające
o  przystąpieniu  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Mysłowice na podstawie Uchwały Nr LII/981/14 z dnia 27 lutego 2014 r. wnosimy o
nieustalanie  w  projekcie  zmiany  studium  na  terenach  sąsiadujących  z  naszym  miastem  kierunków
przeznaczenia zezwalającego na funkcje, które mogą być konfliktowe dla zagospodarowania w Jaworznie i
określenie  takich  rozwiązań,  które  będą  sprzyjać  utrzymaniu  istniejącego  przeznaczenia  terenów
graniczących  z  Mysłowicami,  wzajemnych  powiązań  komunikacyjnych  istniejących  i  planowanych  oraz
zachowania ciągłości korytarza ekologicznego Dolina Przemszy. 

Ponadto  informuję,  że  polityka  przestrzenna  przyjęta  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z
dnia 29 stycznia 2015 r. dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce
BIP  /  Urząd  Miejski  w  Jaworznie  /  Planowanie  przestrzenne,  budownictwo,  zabytki  /  Planowanie
Przestrzenne / Dokumenty obowiązujące / Studium.
Obecnie trwa etap opiniowania i uzgadniania projektu zmiany obowiązującego Studium, do którego miasto
Jaworzno przystąpiło Uchwałą Nr XXXVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego 2018 r.

x

8 brak odpowiedzi
Prezydent Miasta Sosnowca, 
Aleja Zwycięstwa 20, 
41-200 Sosnowiec

x x

9 2019-10-25
GPG.6720.3.2019.WW

(z dnia 2019-10-21)

Burmistrz Miasta Imielin, 
ul. Imielińska 81, 
41-407 Imielin

W związku z przystąpieniem do sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Mysłowice informuję, że na etapie uchwalania Studium miasta Imielin w 2016 r.
uzyskano  pozytywną  opinię  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  do  projektu  ww.  dokumentu  planistycznego.
Opinia  ta  dotyczyła  zaproponowanego  w projekcie  Studium układu  komunikacyjnego  jako  przedłużenia
ul.Satelickiej, której kontynuacja ma przebiegać w granicach administracyjnych miasta Mysłowice. Zgodnie z
powołaną wyżej opinią (kserokopia w załączniku), wnioskuję o wprowadzenie do Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice wskazanego rozwiązania komunikacyjnego.

+ załącznik x3

x

10 2019-10-30
BN.6721.003.2019
BN.KW.1671.2019
(z dnia 2019-10-25)

Burmistrz Miasta Lędziny, 
ul. Lędzińska 55, 
43-143 Lędziny

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 2.10.2019r. (otrzymane w dniu 7.10.2019r.) o podjęciu przez Radę
Miasta Mysłowice uchwały nr L111981/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, zgłaszam
następujące uwagi do studium: 
•  uwzględnienie założeń projektu studium miasta Mysłowice z założeniami projektu studium miasta Lędziny

(w załączeniu projekt studium miasta Lędziny wraz z powiększonym fragmentem obejmującym granicę
pomiędzy miastem Lędziny a miastem Mysłowice).

•  wprowadzenie zakazu lokalizowania inwestycji uciążliwych dla środowiska/mieszkańców miasta Lędziny,
w tym m.in. w zakresie gospodarowania odpadami, 

•  uwzględnienie założeń związanych z zmianami w zakresie komunikacji wynikających z budowy trasy S1
(wjazd/zjazd z ul. Hołdunowskiej w Lędzinach). 

+ załącznik x2

x

11 brak BA.670.83.2019
(z dnia 2019-10-15)

Zarząd Powiatu Bieruńsko – 
Lędzińskiego, 
ul. św. Kingi 1, 
43-155 Bieruń

W odpowiedzi na zawiadomienie znak AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 2 października 2019 r. informuje, że
Zarząd Powiatu  Bieruńsko-Lędzińskiego na posiedzeniu w dniu 15 października 2019 r.  zapoznał  się  z
uchwałą nr LII/981/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice. Jednocześnie informuję, że
brak  jest  podstaw  prawnych  do  składania  wniosków  do  studium  przez  Zarząd  Powiatu  Bieruńsko-

x
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Lędzińskiego.

12 2019-10-14
K–NR.5150.162.2019.JJ

RPW/18242/2019
(z dnia 2019010-10)

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Katowicach, 
ul. Francuska 12, 
40-015 Katowice

W  odpowiedzi  na  pismo  AB-III.6720.1.2019.KP  z  02.10.2019  r.  (wpływ:  07.10.2019  r.)  w  sprawie
zawiadomienia  o  podjęciu  przez Radę Miasta  Mysłowice uchwały  nr  LII/981/14  z  dnia  27.02.2014 r.  w
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Mysłowice, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wnosi, aby w
opracowywanym dokumencie ujęto obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie art. 7 ustawy z 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn.
zm.) oraz ujęte w wykazie obiektów wskazanych do ujęcia w ewidencji przesłanym do Państwa w 2010 r.
(lub w gminnej ewidencji zabytków, jeśli zostanie przyjęta do tego czasu). 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że należy ochroną objąć wszelkie układy zabytkowej zieleni komponowanej
(np. parki, ogrody, skwery, place, aleje, cmentarze, zieleń towarzyszącą historycznej zabudowie – świeckiej
oraz  sakralnej).  W  stosunku  do  wspomnianej  zieleni  komponowanej,  należy  także  wprowadzić  zapisy
obligujące do jej utrzymania, pielęgnowania, a tym samym zachowania (w tym do odtwarzania). Należy też
uwzględnić  zachowanie  i  ochronę zabytkowych obiektów z zakresu przemysłu i  techniki  włączonych do
gminnej ewidencji zabytków. 
Konieczne  jest  także  stworzenie  wykazu  zewidencjonowanych  stanowisk  archeologicznych  wraz  z
warunkami ich ochrony - tj. zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Karty
KEZA (Kata Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego) stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych na
obszarze  gminy  są  dostępne  do  wglądu  w  siedzibie  tut.  organu  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu
kwerendy. 

x

13 2019-10-15
WszWKat-

W0.0731.310.2019
(z dnia 2019-10-11)

Wojewódzki Sztab Wojskowy 
w Katowicach, 
ul. Francuska 30, 
40-028 Katowice

W odpowiedzi  na pismo Prezydenta  Miasta  Mysłowice  Nr  AB-I11.6720.1.2019.KP  z  dnia  02.10.2019 r.
zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miasta Mysłowice Uchwały Nr LII/981/14 z dnia 27.02.2014 r. w
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta  Mysłowice informuję,  że nie  zgłaszam wniosków do powyższej  zmiany studium.
Jednocześnie wskazać należy, że wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i wyższej od 50 m nad
poziom terenu  podlegają,  przed  wydaniem decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  zgłoszeniu  do  Szefostwa
Służby Ruchu Lotniczego Sił  Zbrojnych RP (ul.  Żwirki  i  Wigury  1C,  00-912 Warszawa),  o  czym należy
poinformować Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. 

x

14 brak odpowiedzi

Delegatura Agencji 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w Katowicach, 
ul. Lompy 19, 
40-038 Katowice

x x

15 x

Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach, 
ul. Lompy 19, 
40-038 Katowice

patrz poz.29 x

16 x

Okręgowy Urząd Górniczy w 
Katowicach, 
ul. Obroki 87, 
40-833 Katowice

OUG  przedłożył pisma do: PGG oddział KWK „Mysłowice – Wesoła”, PGG oddział KWK „Piast – Ziemowit”,
PGG oddział KWK „Murcki– Staszic” oraz Kopalni Dolomitu „Rek” (odpowiedzi zostały ujęte w odrębnym

wykazie)
x

17 x

Geolog Wojewódzki. Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. Wydział Ochrony 
Środowiska,
ul. Ligonia 46, 
40-037 Katowice

patrz załącznik – korespondencja Głównego Geologa Kraju z grudnia 2016 r. x

18 brak odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach, 

x x
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Pl. Grunwaldzki 8-10, 
40-127 Katowice

19 2019-10-14
MZ.5562.1.2019

(z dnia 2019-10-14)

Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w 
Mysłowicach, 
ul. Mikołowska 50m, 
41-400 Mysłowice

W związku pismem Prezydenta Miasta Mysłowice znak RM-II.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019 r., które
wpłynęło  do  tutejszej  komendy  07.10.2019  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  studium
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice pragnę zwrócić uwagę na
ujmowanie zagadnień dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności: 
1. zaopatrzenia  wodnego do zewnętrznego gaszenia  pożaru zgodnego z  wymaganiami  Rozporządzenia

Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie  przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

2. zapewnienia odpowiednich warunków dojazdów pożarowych z możliwością przejazdów bez konieczności
zawracania,  a  w  przypadku  braku  zapewnienia  przejezdności,  należy  zapewnić  odpowiednie  place
manewrowe zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030), 

3. należy również uwzględnić zapis art. 73 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj.
z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) z późniejszymi zmianami)) dotyczącego lokalizacji
zakładów  stwarzających  zagrożenie  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej,  w  celu  wykluczenia
możliwości powstania takiego zakładu (zakładu zwiększonego ryzyka lub dużego ryzyka), 

4. zwrócić  uwagę  na  lokalizację  zakładów zajmujących  się  przetwarzaniem odpadów  oraz  składowiska
odpadów na terenach wolnych i oddalonych od budynków mieszkalnych i zakładów produkcyjnych oraz
dojazdów pożarowych i zaopatrzenia wodnego dla tych obiektów. 

Powyższe działania doprowadzą do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w tym ograniczenia
wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych  w przypadku  powstania  pożaru  lub  innego  miejscowego
zagrożenia, co ma to istotny wpływ na warunki bezpieczeństwa na terenie miasta.

x

20 2019-10-15
WZ.5562.196.2019.AR

(z dnia 2019-10-09)

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach, 
ul. Wita Stwosza 36, 
40-042 Katowice

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o podjęciu przez Radę Miasta Mysłowice uchwały nr L11/981/14
z dnia 27 lutego 201r r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Mysłowice,  tutejszy  organ  informuje,  że  przy  opracowaniu
niniejszego planu należy uwzględnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg
pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), a także wart. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1396, z późn. zm.)  w zakresie możliwości  lokalizacji
nowych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym przede wszystkim
zakładów  zwiększonego  i  dużego  ryzyka  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej  oraz  zachowania
bezpiecznych odległości od tych zakładów. 

x

21 brak odpowiedzi

Śląski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, 
ul. Wita Stwosza 2, 
40-036 Katowice

x x

22 brak odpowiedzi

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny, 
ul. Raciborska 39, 
40-074 Katowice

x x

23 brak odpowiedzi

Wydział Infrastruktury 
Miejskiej Urzędu Miasta 
Mysłowice. Zespół 
Administracji Drogowej, 
ul. Strażacka 7, 
41-400 Mysłowice

x x

24 2019-10-15 WD-U.5500.P-105.
2019.MGAJ.16787.19

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach po zapoznaniu się z w/w zawiadomieniem informuje, że zgodnie z
art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r.
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(z dnia 2019-10-14)
ul. Lechicka 24, 
40-609 Katowice

poz.  1945 tekst  jednolity)  nie jest  organem właściwym do uzgadniania  lub opiniowania  zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec. Na podstawie art. 11 pkt.
2  w/w  ustawy  wójt,  burmistrz  albo  prezydent  miasta  zawiadamia  na  piśmie  o  podjęciu  uchwały  o
przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu
Studium.  Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  nie  przewiduje  uzgadniania  lub
opiniowania projektu Studium z właściwym zarządcą drogi lub zarządem drogi. 
Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  zgłoszenie  wniosków  do  w/w  zmiany  studium nie  znajduje  się  zatem  w
zakresie kompetencji tut. Zarządu. 

25 2019-11-07 O.KA.Z-
3.439.24.2019.2.br255
(z dnia 2019-10-31) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Oddział
w Katowicach, 
ul. Myśliwska 5, 
40-017 Katowice

W nawiązaniu do zawiadomienia nr AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 2 października 2019r. (wpływ do GDDKiA
dnia 8 października 2019r.) 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,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad
Oddział w Katowicach wnosi wnioski do studium uwarunkowań: 

1.  Należy  uwzględnić  przebieg  autostrady  A4  oraz  drogi  ekspresowej  S1  ich  klasy  oraz  parametry
techniczne. 

2. Obsługa komunikacyjna terenów graniczących z autostradą A4 oraz drogą ekspresowa S1 winna być
zapewniona wyłącznie od strony układu drogowego lokalnego, bez możliwości włączenia do autostrady
A4 oraz drogi ekspresowej S1 w tym łącznic węzłów. 

3. Z uwagi na uciążliwości akustyczne od autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S1 nie należy sytuować
terenów podlegających ochronie przed hałasem w tym terenów mieszkaniowych, usług oświaty i zdrowia,
terenów rekreacyjnych w strefie oddziaływania drogi ekspresowej i autostrady A4.
W załączeniu w wersji  cyfrowej (płyta CD) przekazujemy mapy akustyczne dla pory dnia i  pory nocy,
sporządzoną w 2017r. dla drogi ekspresowej S1, celem wykorzystania na etapie sporządzania projektu
studium. W przypadku autostrady A4 materiały w zakresie hałasu należy uzyskać od zarządcy tej drogi tj.
spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach. 

4. Należy uwzględnić przebieg drogi  ekspresowej  S1 planowanej  w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok" w Bielsku-
Białej"  w zakresie węzła  „Kosztowy II"  w załączeniu przekazujemy w wersji  cyfrowej  (płyta  CD) plan
sytuacyjny obejmujący ww. zakres. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenów przyległych do drogi ekspresowej S1 oraz w jej otoczeniu w
zakresie węzła „Kosztowy II" winno uwzględniać przyszłe oddziaływanie hałasu - w załączeniu mapa z
zasięgami oddziaływania hałasu w 2033r. dla drogi S1 (płyta CD).  

6. Lokalizacja nowych obiektów budowlanych: 

A/ dla autostrady A4:

- w odległości 50,0 m poza terenem zabudowy/30,0 m - w terenie zabudowy od zewnętrznej krawędzi
jezdni drogi dojazdowej (jezdni dodatkowej) w przypadku, gdy droga ta zlokalizowana jest w pasie
drogowy autostrady A4, 

- w odległości 50,0 m poza terenem zabudowy/30,0 m - w terenie zabudowy od zewnętrznej krawędzi
jezdni autostrady w przypadku, gdy droga dojazdowa (jezdnia dodatkowa) zlokalizowana jest poza
pasem drogowym autostrady A4, 

- w odległości 50,0 m poza terenem zabudowy/30,0 m w terenie zabudowy od zewnętrznej krawędzi
jezdni łącznic węzłów, 

B/ dla drogi ekspresowej S1 istniejącej/projektowanej: 

- w terenie zabudowy - 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni S1 oraz od zewnętrznej krawędzi jezdni
łącznic węzłów, 

- poza terenem zabudowy 40,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni S1 oraz od zewnętrznej krawędzi
jezdni łącznic węzłów. 

7. Lokalizacja obiektów budowlanych w postaci masztów i wież w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni

x

Strona 6 z 7



2020-03-12

Lp.
Data

wpływu
wniosku 

Znak pisma
Nazwa jednostki

organizacyjnej i adres
Treść wniosku

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy

wniosek

Rozstrzygnięcie
Prezydenta Miasta w
sprawie rozpatrzenia

wniosku

Uwagi

autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 (istniejącej/projektowanej) nie mniejszej niż ich zakładana wysokość
i zgodna z odległościami wskazanymi w pkt 6. 

8. Zakaz lokowania inwestycji lub urządzeń mogących podnieść poziom wód gruntowych. 

9. Działalność górnicza nie może powodować deformacji terenu w obszarze autostrady A4 i drogi S1. 

10.Ukształtowanie powierzchni obszarów przyległych do pasa drogowego autostrady i  drogi ekspresowej
powinno uniemożliwić spływ wód opadowych z tych terenów w kierunku pasa drogowego. Wymóg ten
dotyczy również dróg publicznych i  wewnętrznych,  dla których należy zaprojektować osobne systemy
odwodnienia. 

11.Oświetlenie  terenu  należy  zaprojektować  w  taki  sposób,  aby  nie  wystąpiło  zjawisko  olśnienia
użytkowników autostrady i drogi ekspresowej. 

12.Zakaz  lokalizacji  reklam  skierowanych  do  uczestników  ruchu  drogowego  autostrady  A4  oraz  drogi
ekspresowej S1 istniejącej/projektowanej.  

+ załącznik x1 (płyta CD)

26 brak odpowiedzi
Wydział Ochrony Środowiska, 
ul. Strumieńskiego 5, 
41-400 Mysłowice

x x

27 brak odpowiedzi

Wydział Bezpieczeństwa 
Publicznego i Reagowania 
Kryzysowego, 
ul. Plac Wolności 5, 
41-400 Mysłowice

x x

28
 wysyłano mailem do

członków komisji

Miejska Komisja 
Urbanistyczno – 
Architektoniczna, 

x x

29 2019-11-05
Zw-10552/19

(z dnia 2019-10-xx)

Komenda Miejska Policji 
w Mysłowicach, 
ul. Starokościelna 2, 
41-400 Mysłowice

W  odpowiedzi  na  pismo  AB-III.6720.1.2019.KP  z  dnia  02.10.2019r.  przesłane  do  KWP  w  Katowicach
informuję,  że Komenda Miejska Policji  w  Mysłowicach nie  wnosi  żadnych uwag oraz zastrzeżeń co do
sporządzenia zmiany studium (...)

x
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