2020-03-12

WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH
DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSŁOWICE
Lp.

Data
wpływu
wniosku

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres

Treść wniosku

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy wniosek

1

2019-09-13

x

Zwracamy się z prośbą o odrolnienie działki nr 1375/83 z terenu zieleni na teren pod zabudowę mieszkalną przy
ul. Słonecznej. Działka ma niecałe 4 tys. m 2, więc zmiana nie wpłynie niekorzystnie na tereny zielone, jakie występują w
okolicy.

1375/83
(ul. Słoneczna)

obr. Brzęczkowice, dz.
1725/410
(ul. Jaśminowa 16)

2

2019-09-17

x

Prośbę dot. dobudowy ganku motywuję tym, iż podwójne drzwi zewnętrzne pozwolą na uzyskanie lepszych parametrów
termoizolacyjnych budynku oraz uzyskanie przestrzeni do wstawienia ławki, która ułatwi przebieranie obuwia osobie
niepełnosprawnej ruchowo, na stałe mieszkającej w tym budynku, (mojej mamie). Nadmieniam, że we wcześniej złożonych
dokumentach otrzymałam zgodę na odstąpienie od minimalnej odległości od krawędzi jezdni.
+ załącznik graficzny

3

2019-09-17

x

Zwracam się z prośbą o zmianę obowiązujących dokumentacji planistycznych studium uikzp z obecnie obowiązującej strefy
ZE-II na strefę dopuszczającą możliwość ulokowania funkcji mieszkaniowej w całości lub w północnej części nieruchomości
o numerze 124/79.
+ załącznik graficzny

dz. nr 124/79
(ul. Kręta)

obr. Wesoła,
dz.
1768/89, 2135/129

4

2019-09-18

x

Zwracamy się z prośbą o zmianę przeznaczenia niżej wymienionych działek na tereny mieszkaniowe z dopuszczeniem
usług MUII - obecne przeznaczenie ZI, ZII.
Przeznaczenie terenów jako ZI, ZII uniemożliwia racjonalne korzystanie z naszej nieruchomości. Brak możliwości
zabudowy na naszych działkach, w przypadku gdy sąsiednie działki stanowią działki budowlane, jest niesłuszne i
krzywdzące. Analizując rysunek MPZP “Stara Wesoła” tylko nasza, cała nieruchomość została zakwalifikowana do terenów
ZI i ZII. Działki są bezwartościowe, nikt z nas nie będzie ich użytkował rolniczo. Ponadto stanowią naszą współwłasność, a
sprawiedliwe i racjonalne podzielenie ich miedzy sobą na równowarte działki jest niemożliwe.
Dołączając się do złożonych już wcześniej wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia przestrzennego w/w terenów w
MPZP prosimy o pozytywne rozpatrzenie nazszej prośby.
+ dodatkowe 2 podpisy: + 2 załączniki graficzne

5

2019-09-18

x

Zwracam się z prośbą o zmianę studium dla działki nr 1128/143 z terenu zieleni na zabudowę jednorodzinną.

dz. nr 1128/143
(ul Kościelniaka 139a)

6

2019-09-26

x

Proszę o zmianę studium uikzp działek położonych i przyległych wzdłuż do ul. Długiej w Dziećkowicach. W poprzednim
mpzp zakwalifikowano je jako tereny zielone, przy czym tereny przed i za niżej wymienionymi działkami przeznaczono jako
budowlane i są już zabudowane. Wnioskuje więc o zmianę dotychczasowej kwalifikacji na budowlaną, gdyż dojazd do
działek możliwy jest z dwóch stron i w górnej części stanowią płaski teren.

obr. Dziećkowice, dz.
nr: 620/211,
621/213, 706/213
(ul. Długa)

x

Proszę o zmianę studium uikzp oraz planu zagospodarowania przestrzennego niżej wymienionych działek. Działki te są
zakwalifikowane jako tereny zielone, zlokalizowane są przy ul. Długiej w Dziećkowicach I jako jedyne pominięto je w
przeznaczeniu na działki budowlane. Wnioskuję więc o zmianę dotychczasowej kwalifikacji na budowlane, gdyż w górnej
części stanowią płaski teren z możliwością dojazdu.
+ 1 załącznik (akt notarialny - pełnomocnictwo)

obr. Dziećkowice,
dz. nr: 620/211,
621/213, 706/213 (ul.
Długa)

7

2019-09-26

8.1

2019-09-27

x

Wnioskujemy o uwzględnienie naszych propozycji w opracowywanym studium uwarunkowań dotyczy naszych działek
położonych w dzielnicy Wesoła /Stara Wesoła / są to następujące działki:
1. działka nr 472/117 położona przy ulicy Zacisze /naprzeciw domu nr 22/ w obowiązującym planie zagospodarowania
zaklasyfikowana jako MUIII taki zapis w znacznym stopniu ogranicza nam jako właścicielom nasze prawo własności,
gdyż minimalna wielkość działki, na której można wybudować dom to 2000m 2. Działka ma powierzchnię niespełna
4000m2 z dostępem do drogi publicznej aktualny zapis w planie uniemożliwia podział tej nieruchomości mniejsze.
Wnioskujemy o zmianę przeznaczenia działki z MUIII na MUII - tak jak sąsiadujące działki.

8.2

-”-

-”-

2. działka nr 1405/108 położona przy ulicy Obrońców Westerplatte obok domu nr 43 tak jak powyższa działka została
zaklasyfikowana jako obszar o podwyższonych walorach przyrodniczych MUIII co w znacznym stopniu ogranicza sposób
jej zagospodarowania /minimalna pow. 2000M, odpowiednia konstrukcja dachów, zakaz budowy garaży wolnostojących.
Wnosimy o zakwalifikowanie tego terenu jako MUII.

dz. nr 1405/108
(ul. Obrońców
Westerplatte)

8.3

-”-

-”-

3. działka nr 1318 położona przy ulicy 3 Maja 100 zaklasyfikowana jako las posiadająca dostęp do drogi publicznej, dostęp

dz. nr 1318
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do mediów, sąsiadująca z budynkami mieszkalnymi. Zaklasyfikowanie tej działki jako las ogranicza możliwość
dysponowania tym terenem, który ze względu na lokalizację stanowi atrakcyjny teren dla budownictwa mieszkaniowego.

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy wniosek
(ul. 3 Maja 100)

9

2019-09-30

x

Wnioskuję o dokonanie zmiany w studium uikzp strefa ZEII na strefę dopuszczającą zabudowę mieszkaniową oraz
dokonanie zmian w obowiązującym mpzp na strefę mieszkaniową
+ załącznik graficzny

dz. nr: 1091/128,
1090/128
(ul. Plebiscytowa)

10

2019-09-30

x

Wnioskuję o dokonanie zmiany w studium uikzp strefy ZEII na strefę dopuszczająca zabudowę mieszkaniową oraz dokonanie
zmiany w obowiązującym mpzp na strefę mieszkaniową.

dz. nr 1092/128
(ul. Kościelniaka /
/ Plebiscytowa)

11

2019-10-02

x

Wnioskuję o zagospodarowanie terenów po kopalni pod zabudowę mieszkaniową i dom spokojnej starości. Wnioskuję
również o zainwestowanie w obiekty usług socjalnych, np. pralnię

12

2019-10-03

x

Wnioskuję o zmianę kwalifikacji działki 1798/34 tak, aby można przeznaczyć ją pod zabudowę (dom jednorodzinny).
obr. Dziećkowice, dz. nr
+ załącznik graficzny
1798/34 (ul. Długa)

x

W związku ze zmianę MPZP dla działek nr 3150/114, 1539/114, 1541/112, który jest niezgodny z istniejącą funkcją na tych
działkach, oraz całkowicie zgodny z poprzednim planem z.p., wnoszę o przywrócenie poprzednich zapisów w MPZP na
funkcję PU - wielofunkcyjna strefa produkcyjno-usługowa. W.w. działki zostały zakupione w celu prowadzenia działalności
gospodarczej, którą rozpoczęłam na tym terenie w 2006 r. Państwa decyzja uniemożliwia inwestowanie oraz realizację
zamierzonych celów dla naszej działalności gospodarczej.

dz. nr: 3150/114,
1539/114, 1541/112
(ul. Jaworowa 1C)

dz. nr: 3150/114,
1539/114, 1541/112
(ul. Jaworowa 1c)

dz. nr 1299/69
(ul. Jedności, Stara
Wesoła)

13

2019-10-03

14

2019-10-04

x

W związku ze zmianą MPZP dla działek nr 3150/114, 1539/114, 1541/112, który jest niezgodny z istniejącą funkcją na tych
działkach oraz całkowicie zgodny z poprzednim planem z.p., wnoszę o przywrócenie poprzednich zapisów w MPZP na
funkcję PU - wielofunkcyjna strefa produkcyjno-usługowa.
Ww działki zostały zakupione w celu prowadzenia działalności gospodarczej, którą rozpoczęłam na tym terenie w 2006
roku. Państwa decyzja uniemożliwia inwestowanie oraz realizację zamierzonych celów dla naszej działalności
gospodarczej.
+ 5 załączników

15

2019-10-04

x

Proszę o zmianę przeznaczenia dla mojej działki z terenów zieleni na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nadmieniam, że w okolicy teren został zabudowany przez domy jednorodzinne i obecnie moja działka stanowi wyjątek.

16

2019-10-07

x

Proszę o dokonanie zmian w studium uikzp dla działek 846/27 i 847/27 z przeznaczeniem w/w terenu na teren zabudowy
mieszkaniowej “MN” oraz teren zabudowy usługowej “U”.
Na w/w terenie planuję wybudowanie domu oraz rozpoczęcie działalności usługowej (“U”).

dz. nr: 846/27, 847/27
(ul. 3 Maja)

17

2019-10-07

x

Wnoszę o zmianę studium uikzp dla mojej nieruchomości - działek 848/27 i 849/27. Prośbę moja uzasadniam chęcią
wybudowania domu oraz rozpoczęcia działalności usługowej gospodarczej w związku z powyższym proszę, aby w/w działki
w planie - studium zostały ujęte jako teren zabudowy mieszkaniowej “MN” oraz teren zabudowy usługowej “U”.

dz. nr: 848/27, 849/27
(ul. 3 Maja)

dz. nr 1100/144
(ul. Kościelniaka)

dz. nr 1100/144
(ul. Kościelniaka)

18

2019-10-09

x

Proszę o zmianę sposobu użytkowania działki nr 1100/144. Wyżej wymieniona działka, obecnie w MPZP jest
przedstawiona jako teren ZEII (tereny otwarte uzupełniające pasma ekologiczne o funkcji rolniczej i rekreacyjnej).
Proszę o przekształcenie działki nr 1100/144 na teren budowlany.
Prośbę moją motywuję tym, że wyżej wymieniona działka graniczy zabudowanymi działkami budowlanymi, ma wytyczoną
oraz utwardzoną drogę, w granicy działki znajdują się media, tj, prąd, woda.
+ załącznik graficzny

19

2019-10-09

x

Proszę o zmianę sposobu użytkowania działki 1100/144 z terenów zielonych ZEII na działkę budowlaną. Działka 1100/144
graniczy bezpośrednio z działkami budowlanymi, ma wytyczoną oraz utwardzoną drogę, w granicach działki znajdują się
media.

20

2019-10-09

x

Proszę o zmianę sposobu użytkowania działki 1100/144 z terenów zielonych ZEII (tereny otwarte uzupełniające pasma
ekologiczne o funkcji rolniczej i rekreacyjnej) na działkę budowlaną. Działka 1100/144 graniczy bezpośrednio z działkami
budowlanymi, ma wytyczoną oraz utwardzoną drogę, w granicy działki znajdują się media.
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Prośbę mą motywuję tym, że po przekształceniu działki na budowlaną mam zamiar złożyć wniosek o warunki zabudowy.
Po pozytywnym rozpatrzeniu zamierzam się budować.

21

2019-10-11

x

Zwracam się z prośbą o nieprzekształcenie działek nr 1239/161 i 1240/161, ponieważ te działki graniczą z moim
gospodarstwem rolnym i nowi właściciele wybudowanych domów będą narzekać na uciążliwość i zapachy z gospodarstwa.
Z działki nr 1698/160 są poprowadzone rury deszczowe odwodnieniowe przez moją działkę 727/160 do działek 1239/161 i
1240/161. Po drugiej stronie działek jest też gospodarstwo rolne.
+ załącznik graficzny

22

2019-10-11

x

Zwracam się z prośbą o zmianę przeznaczenia działki nr 2878/36 w studium uikzp oraz zmianę MPZP “Krasowy” z RP na
MU2 na cele budownictwa mieszkaniowego z określeniem minimalnej powierzchni działki do 600 m 2.

dz. nr 2878/36

x

- Zgłaszam wniosek o usunięcie strefy KI, która ma przebiegać przez działki 3285/29, 3284/29, 3283/29 zgodnie z aktualnie
obowiązującym MPZP “Morgi Wschód”.
- Zgłaszam wniosek o utrzymanie przeznaczenia podstawowego działek wymienionych poniżej, zgodnie z pismem RMII.670.6.2018.BZ jako terenów oznaczonych symbolem MN, dla których przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa z
wyłączeniem działki dojazdowej 3279/13.
+ 2 załączniki

obr. Morgi Wschód
dz. nr: 3279/13,
3286/29, 3280/29,
3281/29, 3282/29,
3283/29, 3284/29,
3285/29, 3286/29
(ul. Leśna)

dz. nr: 3150/114,
1539/114, 1541/112
(ul. Jaworowa 1c)

dz. nr 1607/161
(ul. Dworcowa)

23

2019-10-11

dz. nr: 1239/161,
1240/161
(ul Gagarina 22)

24

2019-10-22

x

W związku ze zmianą MPZP dla działek nr 3150/114, 1539/114, 1541/112, który jest niezgodny z istniejącą funkcją na tych
działkach oraz całkowicie zgodny z poprzednim planem z.p., wnoszę o przywrócenie poprzednich zapisów w MPZP na
funkcję PU - wielofunkcyjna strefa produkcyjno-usługowa.
Ww. działki zostały zakupione w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Państwa decyzja uniemożliwia inwestowanie
oraz realizację zamierzonych celów dla naszej działalności gospodarczej.
+ wiele załączników

25

2019-10-22

x

Wnoszę o zmianę przeznaczenia niżej wymienionej działki z funkcji terenów produkcyjno-usługowo-handlowej na tereny
zabudowy mieszkaniowej lub ewentualnie tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług jako funkcji
uzupełniającej.
+ załącznik graficzny

x

Wnosimy o rozszerzenie strefy MUIII na obszar całej działki nr 1759/167 i nr 1770/168, które to działki w obecnym MPZP
dla dzielnicy “Dziećkowice” w Mysłowicach w części znajdują się w strefie ZII.
obr. Dziećkowice, dz. nr
Uzasadnieniem do wniosku jest okoliczność, iż na działce sąsiedniej/przyległej do przedmiotowych działek posadowiony
1759/167, 1770/168
jest budynek mieszkalny wzniesiony na podstawie wydanego pozwolenia na budowę.
+ załącznik graficzny
W odniesieniu do informacji o sporządzeniu nowego studium uikzp wnioskuję o zachowanie przeznaczenia zgodnego z
obowiązującym w MPZP “Morgi Wschód” z 2005 roku dla działki 3278/13 tj. strefa MUII/KI (mieszkaniowousługowe/zaplecze techniczne komunikacji samochodowej), ponieważ:
- Działka 3278/13 jest terenem inwestycyjnym, gdzie podjęto długotrwałe i kosztowne działania mające na celu
przygotowanie terenu tj. wyrównanie i utwardzenie terenu, uzbrojenie działki w prąd i wodę (wykonano studnie zakupową
oraz sporządzono projekt sieci wodociągowej i przyłącza, w celu doprowadzenia wody), pod prowadzenie działalności
gospodarczej związanej z obsługą komunikacji samochodowej (stacja paliw, myjnia samochodowa, warsztat
samochodowy itp.) oraz usług (obecnie prowadzona jest działalność gospodarcza- „Ogrodowa Skarpa").
- Planowane są dalsze roboty związane ze zwiększeniem powierzchni przeznaczonej pod inwestycje kontynuując roboty
ziemne i utwardzenie większej powierzchni działki 3278/13.
- Płacąc wysoki podatek od terenu inwestycyjnego wysoki udział zieleni w stosunku do powierzchni działki jest znacznym
ograniczeniem i obniża wartość terenu.
- Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Morgi Wschód nie uwzględnia
wieloletnich działań, w dodatku bardzo kosztownych, mających na calu prowadzenie inwestycji zgodnie z obecnym
przeznaczeniem terenu MUll/KI i obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego “Morgi Wschód”.

26

2019-10-24

27

2019-10-24

x

28

2019-10-28

x

obr. Brzezinka, dz. nr
3278/13 (ul. Leśna)

Zwracam się z prośbą, aby w całości działki nr 793/27, 1263/27 oraz 1264/27, będące moją własnością, przekształcić na
obr. Krasowy
działki budowlane.
dz. nr: 793/27, 1263/27,
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Wcześniej były użytkowane jako działki rolne, ale w związku z zaprzestaniem działalności rolniczej prowadzonej przez
moich rodziców i przekazaniu ziemi jako darowizny, będąc nowym właścicielem nie będę prowadzić gospodarstwa rolnego.
+ załącznik graficzny

1264/27
(ul. Kościelniaka)

x

Zwracam się z kolejną prośbą (pierwszy wniosek z dnia 28.12.1999r.) o zmianę zakwalifikowania działek, będących moją
własnością, z oznaczenia MU III na oznaczenie MU II, ponieważ obecna klasyfikacja jest dla mnie krzywdząca.
Obniżenie limitu powierzchni, umożliwiające realizację zabudowy byłoby korzystne zarówno dla mnie jako posiadacza
działek, jak i Miasta Mysłowice. Fakt, iż znacznie większe jest zainteresowanie działkami budowlanymi o mniejszej
powierzchni przez osoby, które mogłyby być potencjalnymi mieszkańcami i płatnikami podatków w tak zadłużonym mieście
jakim są Mysłowice, powinien przekonać osoby decyzyjne o słuszności mojego wniosku. Ponadto, uzasadnienie jakie
otrzymałam do planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wesoła": “obszar o podwyższonych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych” jest dla mnie bezpodstawne. W mojej ocenie, takie sklasyfikowanie działek, o których
mowa we wniosku, jest wyolbrzymione, co widać zarówno na mapach jak i w terenie.

dz. nr :1570/26,
1571/26, 1572/26,
1612/26
(ul. Pogodna)

obr. Ławki
dz. nr: 701/42, 799/49
(ul. Murckowska)

Rozstrzygnięcie
Prezydenta Miasta w
sprawie rozpatrzenia
wniosku

b

30

2019-10-29

x

Wnioskuję o zmianę przeznaczenia działek nr 701/42 i 799/49 pod zabudowę mieszkań jednorodzinną. W najbliższym
sąsiedztwie znajdują się działki, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy dla realizacji budynków mieszkalnych.
Wzdłuż południowej granicy działki nr 799/49 znajduje się utwardzona droga dojazdowa, możliwe jest również
doprowadzenie mediów do tej nieruchomości.
W związku z tym proszę o zmianę przeznaczenia w nowym studium działek nr 701/42 i 799/42 pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
+ załącznik graficzny

31

2019-10-29

x

Wnioskuję o zachowanie drogi oznaczonej w projekcie MPZP Morgi Mysłowice symbolem 16KDD – droga pomiędzy ul.
Wybickiego i Skałki, łącząca ul. Ofiar Września z ul. Obrzeżną Zachodnią. Droga jest niezbędna umożliwiając dojazd
przyszłym spadkobiercom, ewentualnie nabywcom . Stycznie do mojej nieruchomości 2316/25 od strony Skałki powstały
już dwa domy 3325/16 oraz 3324/16.

dz. nr 2316/25

b

x

W związku z próbą obalenia dotychczasowego planu zagospodarowania Morgi Wschód dotyczącej drogi 16KDD wnoszę o
pozostawienie jej w obecnym kształcie. Wykreślenie jej spowoduje niemożność dojazdu do działki od strony północnej.
Przesunięcie drogi o 10 m na działki właścicieli z ul. Wybickiego jest całkowicie niesprawiedliwe i krzywdzące.
Dotychczasowy plan zakłada oddanie po obydwu stronach po 5 m – jest sprawiedliwa i słuszna. Brak drogi nie wchodzi w
grę jak chce tego dwóch właścicieli działek, którzy są nowymi najemcami .

dz. nr 1876/23
(ul. Wybickiego 68)

b

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o zmianę w planie zagospodarowania działki nr. 245 karta nr. 1 obręb Dziećkowice o powierzchni
863 m2 (na zachód od ul. Słowików) (Księga wieczysta KA1L/00011725/1) i przeznaczenie tej działki w całości pod
zabudowę mieszkalną z możliwością budowy wolnostojącego domu mieszkalnego (MUIII/MUIV).
Uzasadnienie:
- w aktualnym planie zabudowy wyżej wymieniona działka jest już częściowo zakwalifikowana pod zabudowę (MUIII) a
częściowo jako teren zielony (ZII), jak to wynika z mapy w planie zabudowy;
(http://www.bip.myslowice.plklata/other/080804_rysunek04.ipg / Załącznik nr. 2);
- działki sąsiadujące ze strony północno-wschodniej i południowo-wschodniej (210, 211, 244, 237 i dalsze) jak wynika z
mapy planu zabudowy (zał. nr. 2) są (!) zakwalifikowane pod zabudowę w całości (MUIII) i częściowo zabudowane;
- wyżej wymieniona działka przylega do dalszych moich działek (nr. 246, 247, 248 i dalszych) zalesionych i użytkowanych
rolniczo. Możliwość zamieszkania w pobliżu tych działek ułatwiłoby ich zagospodarowanie;
- o powyższą zmianę przekwalifikowania wyżej wymienionej działki występowałem już do prezydenta miasta pismem z dnia
06.07.2016 i do tej pory nie uzyskałem pozytywnej odpowiedzi. (zał. 3 i 4).
+ załącznik graficzny

obr. Dziećkowice
dz. nr 245 k.m. 1

32

2019-10-29

33

2019-10-31

x

34.1

2019-10-31

x

1. W aktualnym planie zagospodarowania Miasta Mysłowic dla dzielnicy Dziećkowice w centrum tej dzielnicy wyznaczono
dz. nr: 1013/166,
obszar pod zabudowę mieszkalno-usługową MUI (zał. nr. 2). Paragraf 14, punkt 5 d dopuszcza praktycznie zabudowę 11014/173, 1015/173,
mieszkalną wyłącznie jako uzupełnienie przestrzeni przeznaczonej na usługi (< 50%). W ten sposób występuje na tym
(ul. Długa 104);
obszarze niejako wymuszenie działalności usługowej. W całym okresie ważności planu zagospodarowania 1010/135 (w drugiej linii
rzeczywistość nie potwierdziła sensu takiego uwarunkowania (!). Na tym obszarze nie powstały praktycznie żadne nowe
zabudowy przy ul.
tego typu obiekty. Sensowna byłaby zmiana tego punktu zezwalająca zarówno zabudowę mieszkalno-usługową, jak i
Długiej 76/78)
wyłącznie zabudowę mieszkalną.
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dz. nr: 1015/173 (ul.
Długa 104),
245 (na zachód od
ul. Słowików),
1010/135
(w drugiej linii
zabudowy przy ul.
Długiej 76/78)

b

Powyższy problem dotyczy następujących moich działek:
- 1013/166, 11014/173 i 1015/173 (ul. Długa 104) KW: KA1L/00011725/1 - 1010/135 (w drugiej linii zabudowy przy ul.
Długiej 76/78) KW: brak
Proszę o wprowadzenie takiej zmiany w wyniku studium.

34.2

35

-”-

2019-11-04

-”-

x

2. Wzdłuż ul. Długiej po stronie południowo-zachodniej od ul. J. Bema prawie do Jazdu wyznaczono strefę MUIII dla
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o podwyższonych walorach przyrodniczo-krajobrazowych z ustaleniem utrzymania
powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę wolnostojącą na poziomie nie mniejszym niż 2000 m2 (!) i niskim
poziomie intensywności zabudowy (0,25). Większość działek w tym terenie to działki niewielkiej szerokości (14-15 m) i
powierzchni mniejszej od 2000 m2. Działka o szerokości 14 m musiałaby mieć zatem długość 143 metry, żeby spełnić
ten warunek(!). Większość tych działek nie spełnia tego warunku. Teren ten przylega na całej długości od strony
południowo-zachodniej do strefy ZII. W związku z tym konieczność podniesienia dodatkowo walorów przyrodniczych nie
powinna tu być konieczna. W tej strefie nie istnieją też poprzeczne drogi dojazdowe i doprowadzenie przyłączy mediów
jest praktycznie niemożliwe. Dlatego większe działki nie mogą być podzielone. Z tych też powodów od lat na tym terenie
nie powstaje żadna zabudowa. Plan zagospodarowania przestrzennego powinien jednak mobilizować rozwój terenu z
uwzględnieniem aktualnych warunków. Sensowna byłaby zmiana tej strefy na MUIV lub obniżenie rygorów dotyczących
minimalnej powierzchni działek i intensywności zabudowy.
Powyższe problemy dotyczą następujących moich działek:
- 1015/173 (ul. Długa 104) KW: KA1L/00011725/1 - 245 (na zachód od ul. Słowików) ) KW: KA1L/00011725/1 - 1010/135
(w drugiej linii zabudowy przy ul. Długiej 76/78) KW: KA1L/17717/4
Proszę o uwzględnienie tego tematu w studium i wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania.
W związku z opracowaniem studium zagospodarowania dla rejonu Krasowy i ul. Dąbrówka wnioskuję o uwzględnienie
zabudowy jednorodzinnej zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy nr AB-1.6730.60.2017.SJ z dnia 29.11.2017 r.
umożliwiające budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla działki 1196/72.
Wszelkie ustalenia odnośnie terenów w tym rejonie muszą bezwzględnie obejmować wcześniej wydane zgody łącznie z możliwością realizacji
zamierzeń budowlanych.

36

2019-11-04

x

W związku z opracowaniem studium zagospodarowania dla rejonu Krasowy i ul. Dąbrówka wnioskuję o uwzględnienie
zabudowy jednorodzinnej zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy nr AB-1.6730.59.2017.SJ z dnia 29.11.2017 r.
umożliwiające budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla działki 1197/72.
Wszelkie ustalenia odnośnie terenów w tym rejonie muszą bezwzględnie obejmować wcześniej wydane zgody łącznie z możliwością realizacji
zamierzeń budowlanych

37

2019-11-04

dz. nr 1196/72
(ul. Dąbrówki)

dz. nr 1197/72
(ul. Dąbrówki)

x

Wnioskuję o objęcie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice część
działki 1149/128 strefą mieszkaniową. Strefa mieszkaniowa obejmowałaby część działki 1149/128 od granicy z działkami
1005/128 i 1006/128 wzdłuż ul. Krasowskiej do skrzyżowania z ul. Plebiscytową.
+ załącznik graficzny

dz. nr 1149/128
(ul. Plebiscytowa)

dz. nr: 548/120,
772/122
(ul. Plebiscytowa)

38

2019-11-04

x

Wnioskuję o objęcie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice działki
548/120 oraz część działki 772/122 strefą mieszkaniową. Aktualnie działka 548/120 wraz z działką 777/122 jest w studium
określona jako teren otwarty uzupełniający pasma ekologiczne (K.35.ZE-II). Objęcie ww. obszaru strefą mieszkaniową
pozwoliłoby w przyszłości na wydzielenie z działki 772/122 działki budowlanej.
+ załącznik graficzny

39

2019-11-04

x

Wnioskuję o objęcie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice działki
544/120 strefą mieszkaniową. W aktualnym studium, działka ta jest objęta częściowo strefą mieszkaniową.
+ załącznik graficzny

dz. nr 544/120
(ul. Plebiscytowa)

x

Wnioskuję o zmianę przeznaczenia działek na rolne.
Prowadzimy rodzinne gospodarstwo rolne. Zajmujemy się hodowlą koni. Chcielibyśmy poprawić gospodarstwo korzystając
z unijnych dotacji, co uniemożliwia kwalifikacja gruntu - ziemia jest nierolna. Oprócz zbiorów siana, wykorzystania pastwisk
nie prowadzimy żadnych innych zabiegów rolnych. Od lat prowadzimy stadninę koni Arabka, która wpisała się w otaczający
krajobraz. Mamy liczne osiągnięcia sportowe w Polsce i za granicą. Chcielibyśmy to utrzymać w takim stanie w rodzinne
gospodarstwo.
+ 2 załączniki graficzne

obr. Dziećkowice
dz. nr: 1818/75,
1811/75, 1809/75,
1806/75, 1935/78,
1933/78, 1817/75,
626/80

40

2019-11-05
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x

Zwracam się z prośbą o przekształcenie terenu zielonego w części północnej działki o nr 124/79 na teren budowlany.
Prośbę moją motywuję potrzebą wybudowania nowego domu na tym terenie. Obecny dom nadaje się wyłącznie do
rozbiórki z powodu szkód górniczych. Wybudowanie domu w tym samym miejscu lub najbliższym otoczeniu może
powodować uszkodzenie nowego domu. Dodatkowo, budowa nowego domu - po wyburzeniu starego, w tym samym
miejscu jest niemożliwa logistycznie i finansowo. Wynajęcie mieszkania na okres budowy (ok. 2 lata) podwyższa znacznie
koszta budowy.

dz. nr 124/79

x

Wnioskuję o uwzględnienie zabudowy jednorodzinnej zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy nr AB-1.6730.60.2017.SJ
z dnia 29.11.2017 r. umożliwiające budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla działki 1196/72.
Wszelkie ustalenia odnośnie terenów w tym rejonie muszą bezwzględnie obejmować wcześniej wydane zgody łącznie z możliwością realizacji
zamierzeń budowlanych.

dz. nr 1196/72
(ul. Dąbrówki)

+ załącznik graficzny

43

2019-11-06

x

Wnioskuję o uwzględnienie zabudowy jednorodzinnej zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy nr AB-1.6730.59.2017.SJ z
dnia 29.11.2017 r. umożliwiające budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla działki 1197/72.
Wszelkie ustalenia odnośnie terenów w tym rejonie muszą bezwzględnie obejmować wcześniej wydane zgody łącznie z możliwością realizacji
zamierzeń budowlanych.

dz. nr 1197/72
(ul. Dąbrówki)

+ załącznik graficzny
44

2019-11-06

x

Wnoszę o zamianę strefy o symbolu UH w MPZP “Brzezinka Południowa” a zapisem w obecnym studium symbol UP na
zapis w studium, które jest obecnie sporządzane, na strefę MU.
+ załącznik graficzny

45

2019-11-07

x

Wnioskuję o usunięcie drogi KDG z terenu działki nr 127, której jestem właścicielem. Obecny przebieg uniemożliwia
jakiekolwiek zagospodarowanie działki.

nr dz. 127

46

2019-11-07

x

Proszę o ujęcie w nowo opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego miasta mojej działki nr 392,
zlokalizowanej przy ul. Nowochrzanowskiej, na działkę budowlaną, przemysłową lub rekreacyjną.
Z wnioskiem takim występowałam 5-krotnie: w 1994 r. pismem ANI7325/50/94 wpisano do przyszłego planu, w 2000 r.
uchwałą nr XXIII/265/2000 z dnia 6.08.2000 r. wyznaczono dla działki strefę GIV.

dz. nr 392 [pow. 9620
m2]
(ul. Nowochrzanowska)

W związku z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stara Wesoła" zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Mysłowice Nr LIV/560/05 z dnia 24 listopada 2005 r.
Jako żona właściciela działki 1762/92 wnioskuję o brak zmian w studium i planie dla naszej działki oraz okolicy.
Uzasadnienie:
• Wybrałam Mysłowice i ten konkretny obszar do życia i zbudowania tam rodzinnego domu między innymi na podstawie
zapisu obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu. Obecny krajobraz mi odpowiada i zależałoby mi by
taki pozostał.
• Nie jestem zwolenniczką zalewania betonem każdego możliwie istniejącego terenu zielonego. Nowe zabudowania
pojawiają się obecnie w bardzo dużym natężeniu kosztem wspomnianych wyżej terenów zielonych. Proces ten będzie
obr. Wesoła
bardzo trudny, a wręcz niemożliwy do odwrócenia.
dz. nr 1762/92 i okolice
• Ze swojej działki codziennie mogę obserwować spacerujące sarny, zające, bażanty, wiewiórki czy przeróżne gatunki
(ul. Graniczna 9)
ptaków, których obecności niestety nie mogłam doświadczyć żyjąc w centrum miasta. Owa zwierzyna zadomowiła się na
tych terenach, gdyż brak ingerencji człowieka na tym obszarze pozwolił naturze na stworzenie leśnych zagajników i
zielonych enklaw będących naturalnym środowiskiem i domem dla wyżej wspomnianych zwierząt. To właśnie te zwierzęta
były na tych terenach pierwsze i to one uwiły tam sobie gniazda, których my ludzie nie powinniśmy lekceważyć a co
gorsza w pełni świadomie i z premedytacją niszczyć.
• Nie wyobrażam sobie sytuacji, że na potrzeby nowej inwestycji ktoś wydaje pozwolenie na cięcie przepięknego buku,
którego obwód mierzy 5,8 m (drzewa z takim obwodem zaliczane są do pomników przyrody).
+ załącznik graficzny

47

2019-11-15

x

48

2019-11-15

x

x

W związku z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stara Wesoła" zatwierdzonego Uchwałą
obr. Wesoła
Rady Miasta Mysłowice Nr LIV/560/05 z dnia 24 listopada 2005 r.
dz. nr 1762/92 i okolice
Jako właściciel działki 1762/92 wnioskuje o brak zmian w studium i planie dla mojej działki oraz okolicy.
(ul. Graniczna 9)
Uzasadnienie:
• Plan zagospodarowania został uchwalony w roku 2005, zostały naniesione zmiany w latach 2013 i 2014, co pozwala
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zakładać, że obecny plan w pełni odpowiada wszystkim zainteresowanym.
• Charakterystyka okolicy to niska zabudowa jednorodzinna z wystarczająco zabezpieczonymi terenami zielonymi. Brak
potrzeby generowania jakichkolwiek dodatkowych punktów usługowych czy mieszkalnych.
• W okolicy są już sklepy wielkopowierzchniowe (TESCO, Biedronka - dwa sklepy), nie ma potrzeby generowania
dodatkowych miejsc tego typu.
• Najbliższa okolica nieruchomości, której dotyczy wniosek to obiekty sakralne (kościół, cmentarz), stanowiska
archeologiczne oraz prawdopodobnie pomnik przyrody (duży i rozłożysty buk). We wskazanym na mapce terenie znajdują
się zagajniki z drzew liściastych, których zachowanie leży bezpośrednio w interesie miasta Mysłowice.
• Obecnie rozwiązania całkowicie zabezpieczają miejsce na wysokonapięciowy przesyt. energii (110 kV).
•Coraz bardziej poświęcana uwaga aspektowi ekologicznemu winna mieć swój bezpośredni wkład w projekt studium,
generowanie dodatkowych miejsc systemowo pozbawianych zieleni (dodatkowa zabudowa nawet jednorodzinna czy
usługowa) wymusi nie tylko migracje lokalnych gatunków fauny, ale także zwiększy dodatnio bilans temperatury w
miesiącach letnich.
+ załącznik graficzny

49.1

2019-11-20

x

Proszę o przekształcenie moich niżej wymienionych działek w całości pod tereny mieszkaniowe w opracowywanym
studium.
+ załącznik graficzny

49.2

-”-

-”-

Wnioskuję również o kontynuację przebiegu planowanej drogi KDG po śladzie wyznaczonym w MPZP Krasowy
Południowe.

50

2019-11-21

x

Wniosek o sporządzenie planu/studium z terenów o podwyższonych walorach przyrodniczych na tereny przeznaczone pod
zabudowę jednorodzinną.
+ załącznik graficzny

51

2019-11-22

x

Ogródki działkowe ZD.
Zachować przeznaczenie terenów ogródków działkowych przy ul. Boliny i ul. Sosnowieckiej.

dz. nr: 770/128,
768/128, 543/115, 117,
119, 519/116, 773/122,
189/122

dz. nr: 1445/122,
1843/122
(ul. Długa)
x

+ załącznik graficzny
52

2019-11-22

x

Stary Ewald., Baba Jaga
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

dz. nr 2033/223
+ załącznik graficzny

53

54

2019-11-22

2019-11-22

x

x

Hubertus.
Zachować tereny rekreacyjno-sportowe, zieleń urządzoną.
Usługowa zabudowa z uwzględnieniem usług w ogóle i potencjalnie nieszkodliwy dla środowiska US/ZP
+ załącznik graficzny
Hubertus.
Zachować tereny rekreacyjno-sportowe, zieleń urządzoną.
Usługowa zabudowa z uwzględnieniem usług w ogóle i potencjalnie nieszkodliwy dla środowiska.
US/ZP

x

x
+ załącznik graficzny

55

2019-11-22

x

56

2019-11-22

x

Ciąg pieszo-rowerowy KS. Od Dolny Park Zamkowy. Zachować przeznaczenie, które jest w planie zagospodarowania
przestrzennego
Działki od 211.
+ załącznik graficzny
Ciąg pieszo-rowerowy KS.
Od Dolny Park Zamkowy.
Zachować przeznaczenie, które jest w planie zagospodarowania przestrzennego
+ załącznik graficzny
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Data
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wniosku

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres

Treść wniosku

Tereny pokopalniane.
Podtrzymanie: U - w ogóle nie wpływających i potencjalnie wpływających na środowisko z wykluczeniem uciążliwych.
Mieszkaniowe - rekreacyjne i zdrowie plus zieleń urządzona. Zabudowa usługowo-produkcyjna z wykluczeniem produkcji
ciężkiej i uciążliwej.
+ załącznik graficzny

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy wniosek
734/173, 737/173 ...

57

2019-11-22

x

58

2019-11-22

x

Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

ul. Świerczyny

x
+ załącznik graficzny

59

2019-11-22

x

60

2019-11-22

x

61

2019-11-22

x

Zachować przeznaczenie ZD - tereny ogródków działkowych.
+ załącznik graficzny
Tereny pokopalniane.
Podtrzymanie: U - w ogóle nie wpływających i potencjalnie wpływających na środowisko z wykluczeniem uciążliwych.
Mieszkaniowe - rekreacyjne i zdrowie plus zieleń urządzona.
Zabudowa usługowo-produkcyjna z wykluczeniem produkcji ciężkiej i uciążliwej.
+ załącznik graficzny
Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

x

ul. Świerczyny

x
+ załącznik graficzny

62

2019-11-22

x

63

2019-11-22

x

64

2019-11-22

x

Zachować przeznaczenie ZD - tereny ogródków działkowych.
+ załącznik graficzny
Tereny pokopalniane.
Podtrzymanie: U - w ogóle nie wpływających i potencjalnie wpływających na środowisko z wykluczeniem uciążliwych.
Mieszkaniowe - rekreacyjne i zdrowie plus zieleń urządzona.
Zabudowa usługowo-produkcyjna z wykluczeniem produkcji ciężkiej i uciążliwej.
+ załącznik graficzny
Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

ulice
Boliny i Sosnowiecka

ul. Świerczyny

x
+ załącznik graficzny

65

2019-11-22

x

66

2019-11-22

x

Zachować przeznaczenie ZD - tereny ogródków działkowych.
+ załącznik graficzny
Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

ulice
Boliny i Sosnowiecka
dz. nr 2033/223

+ załącznik graficzny

67

2019-11-22

x

68

2019-11-22

x

Tereny pokopalniane.
Podtrzymanie: U- w ogóle nie wpływających i potencjalnie wpływających na środowisko z wykluczeniem uciążliwych.
Mieszkaniowe - rekreacyjne i zdrowie plus zieleń urządzona.
Zabudowa usługowo-produkcyjna z wykluczeniem produkcji ciężkiej i uciążliwej.
+ załącznik graficzny
Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

ul. Świerczyny

x
+ załącznik graficzny

69

2019-11-22

x

Zachować przeznaczenie ZD - tereny ogródków działkowych, ul. Boliny i ul. Sosnowiecka.
+ załącznik graficzny
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Oznaczenie
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Tereny pokopalniane.
Podtrzymanie: U - w ogóle nie wpływających i potencjalnie wpływających na środowisko z wykluczeniem uciążliwych.
Mieszkaniowe - rekreacyjne i zdrowie plus zieleń urządzona.
Zabudowa usługowo-produkcyjna z wykluczeniem produkcji ciężkiej i uciążliwej.
+ załącznik graficzny

ul. Świerczyny

70

2019-11-22

x

71

2019-11-22

x

Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

x
+ załącznik graficzny

72

2019-11-22

x

73

2019-11-25

x

74

2019-11-25

x

75

2019-11-25

Zachować przeznaczenie ZD - tereny ogródków działkowych.
+ załącznik graficzny

x

Wnoszę o dokonanie zmiany w aktualnie sporządzanym studium uikzp Miasta Mysłowice poprzez przywrócenie dla
nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ul. Kwiatowej, której jestem współwłaścicielem, poprzedniej funkcji, obr. Mysłowice, dz. nr:
jaka w planie zagospodarowania przestrzennego z roku 1993 była określona symbolem MU, tzn. strefa mieszkaniowo- 9119/453, 8680/444 (ul.
usługowa, bo aktualny plan ogranicza ją do 45%.
Kwiatowa)
+ załącznik graficzny
Zmiana zapisy w studium ze strefy ZE-I na strefę zabudowy mieszkaniowej MN.
+ załącznik graficzny

obr. Ławki
dz. nr: 230/63, 228/65,
229/64
(ul. Krasowska)

x

Proszę, aby dla działek (wymienione obok) wyznaczona w obecnym studium strefa ZII została przekształcona w strefę
mieszkaniową MU.
Dla działki 1174/92 proszę zgodnie z załącznikiem mapowym o zmianę przeznaczenia we wskazanym obszarze w
przypadku, gdy nie powiedzie się zmiana dla całej działki.
+ załącznik graficzny

obr. Wesoła
dz. nr: 132, 133,
647/131, 1174/92,
95,96,99
(ul. Graniczna,
ul. Słoneczna)
obr. Dziećkowice
dz. nr 1183/23
(ul. Długa)

76

2019-11-27

x

Proszę o wyłączenie części działki nr 1183/23 oznaczonej na załączonej mapie ewidencyjnej kolorem pomarańczowym
jako MUIV w MPZP dzielnicy Dziećkowice miasta Mysłowice.
Przedmiotowa zmiana zwiększy efektywność wykorzystania terenu pod zabudowę stwarzając drugą linię zabudowy bo
działka jest bardzo wąska.
+ załącznik graficzny

77

2019-11-27

x

Wnoszę o przeznaczenie terenów skazanych numerami działek na tereny rekreacyjne jako tereny zieleni urządzonej.
Na obszarze dzielnicy błyskawicznie powstają nowe osiedla, jednocześnie znikają kolejne obszary zieleni. Potrzebne nam
są tereny rekreacyjne, właśnie dlatego nie możemy usunąć tego co nam pozostało tylko wykorzystać ten teren do rozwoju
naszego miasta poprzez stworzenie parku.

dz. nr: 8780/443,
9087/403, 8168/394,
3258/8
(ul. Mikołowska)
dz. nr: 8780/443,
9087/403, 8168/394,
3258/8
(ul. Jodłowa,
ul. Mikołowska)

78

2019-11-27

x

Wnoszę o przeznaczenie terenów wskazanych numerami działek na cele rekreacyjne jako tereny zieleni urządzonej.
Jako uzasadnienie podam jeden najistotniejszy fakt, iż Mysłowice, a w szczególności nasza dzielnica zaczynają się
zamieniać w betonową dżunglę. Obecnie ten teren to jedyne miejsce w okolicy, gdzie rosną gęsto drzewa. Jeśli dojdzie do
jego zabudowy z okien i podczas spacerów będziemy mogli podziwiać latem rozpalony asfalt, a zimą jeszcze gęstszy
smog. W Mysłowicach potrzebujemy drzew i terenów zielonych.

79

2019-11-27

x

Proszę o włączenie części działek nr 1791/27 i 1406/31 o zaznaczonych na załączonej mapie ewidencyjnej jako MUIV w
MPZP dzielnicy Dziećkowice miasta Mysłowice.
Prośbę swą uzasadniam zwiększeniem możliwości budowlanych na tym terenie.
+ załącznik graficzny

obr. Dziećkowice
dz. nr: 1791/27,
1406/31
(ul. Długa)

80

2019-11-27

x

Proszę o zmianę struktury przestrzennej (kierunku przeznaczenia terenów) ze strefy terenów otwartych ZE-II na strefę
mieszkaniową MN dla działek o numerach (patrz obok).
Prośbę swą motywuję podobną strukturą działek w pośrednim sąsiedztwie; dotyczy stref 1.118.MN oraz 1.121.MN.
Planowane jest również przeznaczenie działek na cele budowlane.

obr. Ławki,
dz. nr: 134/48, 797/49,
768/33 (ul. Krasowska,
ul. Murckowska)
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Dodam tylko, iż na działce bezpośrednio sąsiadującej również jest planowana zabudowa jednorodzinna przez właściciela.

81

82

2019-11-27

2019-11-27

x

Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wnosi o zmianę przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr 3930/109 położonej przy ul. Korfantego w obr. Brzęczkowice (w studium oznaczonej jako ZU - tereny zieleni
urządzonej, a także częściowo MW - tereny zabudowy wielorodzinnej).
Dla przedmiotowej działki proponujemy nowy kierunek zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy
wielorodzinnej (MW) wraz z funkcją uzupełniającą - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności
(MNU), Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej działki i obecne zapisy studium mocno ograniczają
możliwości kształtowania tej przestrzeni, stanowiąc barierę w realizacji inwestycji mających na celu m.in. zaspokojenie
potrzeb mieszkańców.

obr. Brzęczkowice, dz.
nr 3930/109
(ul. Korfantego)

x

Wnoszę o przeznaczenie terenów wskazanych numerami działek na cele rekreacyjne jako tereny zieleni urządzonej w
związku z dużym zagęszczeniem budynków.

dz. nr: 8780/443,
9087/403, 168/394,
3258/8
(ul. Jodłowa,
ul. Mikołowska)
dz. nr: 8780/443,
9087/403, 168/394,
3258/8
(ul. Jodłowa,
ul. Mikołowska)

83

2019-11-27

x

Wnoszę o przeznaczenie terenów wskazanych numerami działek na cele rekreacyjne jako tereny zieleni urządzonej.
Obszar dzielnicy stanowi teren silnie zabudowany, gdzie w ostatnich latach przybyło różnego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej, dlatego przeznaczenie tego terenu na cele rekreacyjne wpisuje się w misje rozwojową miasta oraz znajduje
uzasadnienie w studium.

84

2019-11-28

x

Tereny pokopalniane.
Podtrzymanie: U - w ogóle nie wpływających i potencjalnie wpływających na środowisko z wykluczeniem uciążliwych.
Mieszkaniowe - rekreacyjne i zdrowie plus zieleń urządzona.
Zabudowa usługowo-produkcyjna z wykluczeniem produkcji ciężkiej i uciążliwej.

x

85.1

2019-11-28

x

1. Wnioskuję o to, by w nowo powstającym dokumencie uwzględniać zrównoważony rozwój każdej z dzielnic miasta
Mysłowice. Chodzi o zachowanie równowagi pomiędzy nowymi inwestycjami mieszkaniowymi, a terenami zielonymi, w
tym zieleni urządzonej (parków). Mysłowice są na ostatnim miejscu w województwie śląskim pod względem ilości parków
przypadającej na jednego mieszkańca.

x

-”-

2. Wnioskuję, aby przy opracowywaniu Studium kierowano się standardami urbanistycznymi w zakresie terenów zieleni
urządzonej, sportu i rekreacji zawartymi w załączniku nr 1 do Krajowych przepisów urbanistycznych w zakresie zasad
zaudowy I zagospodarowania terenu uwzględniając przeznaczenie terenu oraz wielkość jednostki osiedleń. W
załączniku nr 1 podane są normy powierzchni zielonej jakie winny przypadać na 1 mieszkańca w zależności od rodzaju
zabudowy i liczby mieszkańców miasta.

x

b

3. Wnioskuję, by w miarę możliwości nasadzać drzewa w okolicach ruchliwych skrzyżowań czy głównych dróg
przelotowych, aby stanowiły one naturalną ochronę przed hałasem i zanieczyszczeniami. Dotyczy to również
maksymalizacji ochrony istniejącego już drzewostanu.

[3]
7270/80, 7262/81,
7255/96, 7246/97,
7240/113, 7243/113,
7231/114, 8330/123,
8752/124, 7183/153,
3014/152, 4447/152,
8831/168, 7180/165,
7177/167, 6463/168,
4167/165, 4196/166,
4435/165, 4437/166,
4439/167, 4441/168,
8837/171, 9033/171,
2218/203, 8714/200

b

85.2

-”-

85.3

-”-

-”-

85.4

-”-

-”-

4. Wnoszę o wpisanie do Studium całego obszaru parku w dzielnicy Bończyk-Tuwima, położonego w rejonie
ul. Kormoranów, ul. Staszica i Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach zgodnie z istniejącymi i ważnymi warunkami
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zabudowy. Park Bończyk stanowić będzie element rekreacji i integracji mieszkańców Dzielnicy Bończyk Tuwima i całego
naszego miasta. Powstanie Parku wpłynie zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 4.

85.5

-”-

-”-

5. Wnioskuję o to, by uwzględnić fakt, że rower, jako środek transportu w mieście, powinien być alternatywą do komunikacji
samochodowej i miejskiej. Chciałbym, by projektowane drogi rowerowe były konsultowane z mieszkańcami danej
dzielnicy oraz by tworzyły spójną całość, umożliwiającą sprawne przemieszczenie się rowerem pomiędzy dzielnicami.
Przykładem niech będzie Wrocław, czy Kraków, gdzie można spotkać mnóstwo rowerzystów, podróżujących również w
zimie.

[5]
3403/6, 3406/19,
3409/20, 4183/20,
7320/36, 4101/35,
3409/20, 4183/20,
6040/35, 6042/35,
4101/35, 4180/37,
7320/36, 6040,35,
3408/20, 7990/20,
6038/35, 7320/36

x

x

85.6

-”-

-”-

6. Wnoszę o zachowanie istniejących już terenów zielonych na obszarze całej Dzielnicy Bończyk Tuwima, w tym terenów
objętych planem Parku Bończyk (który to plan jest w posiadaniu Urzędu Miejskiego wraz z wydanymi do planu
warunkami zabudowy oraz terenów od stacji Orlen do Stacji Shell i dalej do Szkoły Podstawowej nr 1. Zachowanie tego
terenu, jako terenów zielonych stanowi (dla obszaru od stacji Orlen do Stacji Shell i dalej do Szkoły) stanowi naturalną
granicę, chroniącą mieszkańców przed hałasem z DK 79 (ul. Katowickiej) i zanieczyszczeniami. Zachowanie zieleni
wpływa znacząco na komfort życia mieszkańców co ma szczególne znaczenie w świetle propozycji dopuszczającej
powstania kolejnej, w promieniu 1 km, stacji benzynowej vis a vis stacji Orlen. Ponadto wzmożony ruch samochodów na,
już i tak zakorkowanym skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Bończyka potęgować będzie smog powstały ze spalin
samochodowych.

85.7

-”-

-”-

7. Wnoszę o zwiększenie ilości miejsc postojowych dla nowo powstających budynków do dwóch na jedno mieszkanie
(obecny standard to 2-3 samochody na rodzinę). Zauważyłem, że w dokumentacji dla nowych inwestycji
mieszkaniowych udziela się zgody na niższe wskaźniki (1,2 - 1,3) co powoduje, że mieszkańcy nowych inwestycji będą
zmuszeni do zastawiania samochodami dróg osiedlowych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Wnoszę o przeznaczenie terenów wskazanych numerami działek na cele rekreacyjne jako tereny zieleni urządzonej.
dz. nr: 8780/443,
W dzielnicy Janów Miejski - Ćmok w ostatnich latach Intensywnie przybywa różnego rodzaju zabudowy mieszkaniowej w
9087/403, 8168/394,
postaci domów wielorodzinnych (Osiedle Prezydenckie, Osiedle Chopina Park), domów szeregowych (Osiedle Cedrowa)
3258/8, 8111/394
oraz domów jednorodzinnych. Powoduje to znaczny wzrost zaludnienia i jednocześnie zmniejszenie liczby terenów
(ulice: Jodłowa,
zielonych, co obniża jakość życia i ogranicza dostęp do usług publicznych. Wspomniane działki to ostatnie naturalne
Cedrowa i Mikołowska)
skupisko starych drzew i krzewów w tej okolicy, w związku z czym ich ochrona jest bardzo ważnym interesem społecznym.

86

2019-11-28

x

87.1

2019-11-28

x
wraz z 19. mieszkańcami
wg załączonej listy

87.2

-”-

-”-

Niniejszym wnosimy o:
1. Zmianę przeznaczenia następujących działek o numerach:
a) 3262/244 ("parking") [brak takiej działki; chodzi o 3268/244 - patrz dalej uzupełnienie]
b) 8891/442, 3915/463, 281 (skwer przy rondzie Pileckiego)
c) 8624/393 (wielokąt przy Kwiatowej)
d) 8078/381, 8079/381, 8080/381 (łąka przy Lewiatanie)
e) 8853/175, 3526/175, 3525/175, 1632/160, 8855/175, 2594/168 (skwer przy pawilonie Społem)
f) 4101/121, 1028/125, 1027/128, 1026/135 (skwer przy Sile)
W aktualnym Studium dla wymienionych działek przewidziano rozmaite przeznaczenie, natomiast według mieszkańców
dzielnicy tereny te powinny zostać zaadoptowane jako zieleń miejska urządzona (zielone skwery, łąki kwietne, miniparki). W chwili obecnej w dzielnicy Janów Miejski-Ćmok jest wyraźnie odczuwalny dla mieszkańców deficyt takich
miejsc przy jednoczesnym wzroście ludności wynikającym z intensywnej zabudowy niniejszego obszaru. Na szczególną
uwagę zasługuje teren określony w punkcie a), gdzie planowana jest inwestycja w postaci ogólnodostępnego parkingu.
Mieszkańcy absolutnie nie widzą uzasadnienia dla planowanej inwestycji, czemu dali już kilkakrotnie wyraz w postaci
petycji skierowanych do Prezydenta Miasta Mysłowice. Rozumiejąc potrzebę znalezienia kompromisu między
potrzebami lokalnej społeczności a biznesu jednocześnie zaproponowali alternatywną lokalizację parkingu w pobliżu.

dz. nr:
[1]
3262/244, 8891/442,
3915/463, 281,
8624/393, 8078/381,
8079/381, 8080/381,
8853/175, 3526/175,
3525/175, 1632/160,
8855/175, 2594/168,
4101/121, 1028/125,
1027/128, 1026/135

2. Zachowanie dotychczasowego przeznaczenia (zieleń miejska urządzona z usługami sportu, rekreacji i wypoczynku)
działek określonego w Studium - działki o numerach:

[2]
9053/349, 7774/348,
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a) 9053/349, 7774/348, 9054/349, 9057/280, 9056/280, 9055/280 (park Szopena)
b) 1641/122, 1638/130, 1787/141, 1792/148, 1896/158, 3065/174, 506/158, 502/148, 497/141, 494/130, 498/130 (skwer
na Ćmoku z Łąką kwietną).
Obowiązujące Studium zakłada, iż powyższe obszary pozostaną zielenią miejską urządzoną z usługami sportu, rekreacji
i wypoczynku. Takie przeznaczenie działek było w 2008 roku i jest nadal zgodne z oczekiwaniami lokalnej społeczności.
Ta kwestia jest dla mieszkańców priorytetowa. Chcemy podkreślić znaczenie przeprowadzania realizacji inwestycji w
Mysłowicach zgodnie ze Studium, ponieważ coraz częściej obserwujemy praktyki łamiące założenia wcześniej przyjęte
w Studium. Przykładem może być przeznaczenie pod zabudowę terenów, które w założeniach oznaczone były
symbolem E.7.ZU: pod zabudowę Osiedla Park Moniuszki (9262/349, 9263/349).
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3. Wystąpienie do Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na użytkowanie terenów opisanych działkami o numerach:
[3]
719/59, 723/59, 698/59, 464/59, 530/59, 335/59, 445/59 jako park miejski.
719/59, 723/59, 698/59,
Obecnie miejsce to służy do spacerów i wypoczynku dla mieszkańców. Jest to naturalna, leśna droga na Słupną, która
464/59, 530/59, 335/59,
zyska na znaczeniu po wybudowaniu DTŚ. Piękne drzewa, w tym pomniki przyrody. Po niewielkiej inwestycji polegającej
445/59
na utwardzeniu ścieżek i prześwietleniu mamy gotowy park.

b

b
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4. Zaplanowanie realizacji inwestycji objętej numerami działek: 713/59, 711/59, 715/59, 588/59, 591/59, 589/59, 587/59,
595/59, 594/59, 488/59, a przewidzianej w Studium jako przyszły Cmentarz Komunalny w sposób innowacyjny.
Zamysł miałby na celu stworzenie cmentarza o charakterze parkowym. Mieszkańcy rozumiejąc konieczność powstania
cmentarza komunalnego jednocześnie pragną optymalnego wytyczenia granic powierzchni dla tej inwestycji jako
możliwie małopowierzchniowej, aby zminimalizować szkody związane z zaadoptowaniem terenów leśnych do tego celu.
Marzeniem byłoby stworzenie sztandarowego przykładu z wyprzedzeniem zaplanowanej i dobrze zaprojektowanej
inwestycji, która będzie mądrze wykorzystywała zasoby naturalne, inwestycji ekonomicznej, innowacyjnej, a przy tym
ładnej. Idąc za przykładem nekropolii innych miast europejskich Mysłowice mogłyby się stać prekursorem nowoczesnych
[4]
rozwiązań architektonicznych wykorzystujących trendy ekologiczne w imię idei zielonych cmentarzy nawiązujących
713/59, 711/59, 715/59,
formą do otaczającego krajobrazu, w tym wypadku leśnego. Chodzi o stworzenie pięknego miejsca wyciszenia, pamięci,
588/59, 591/59, 589/59,
ale także spacerów, gdzie będzie można nacieszyć oko przede wszystkim pięknem przyrody.
587/59, 595/59, 594/59,
Jesteśmy przekonani, iż nasza dzielnica powinna się rozwijać. Rozwój ten powinien jednakże iść wielokierunkowo, a nie
488/59
oznaczać tylko powstawanie nowych budynków. W obliczu postępujących zmian klimatycznych, które obecnie
obserwujemy, każda inwestycja powinna być poprzedzona analizą mającą na celu minimalizację faktycznych szkód
wyrządzonych przyrodzie. Jako mieszkańcy wielokrotnie obserwujemy bezmyślne niszczenie tych elementów krajobrazu,
które mogłyby być atutem dla nowej inwestycji. Dowodem na taki stan rzeczy jest fakt odstąpienia inwestora od wycinki
kilkudziesięciu drzew tylko dzięki zaangażowaniu i determinacji protestującej społeczności dzielnicy Bończyk-Tuwima.
Dlatego oczekujemy, że włodarze miasta będą rozsądnie podchodzić do planów budowy niezbędnej infrastruktury (także
mieszkaniowej) dbając równocześnie o zachowanie bądź stworzenie nowych przestrzeni zielonych, gdzie mieszkańcy
naszej dzielnicy mogliby wypoczywać, uprawiać sport czy obcować z przyrodą.
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Niniejszym wnosimy o:
1. Zmianę przeznaczenia obszarów objętych działkami (zgodnie z zał. mapowymi):
a) 3268/244 (Skwer na Ćmoku przy zatoce autobusowej ul. Partyzantów i Miarki)
b) 8891/442, 3915/463, 281, 8890/442 (Skwer przy rondzie Pileckiego)
c) 8624/393 (Skwer przy Kwiatowej)
d) 8078/381, 8079/381, 8080/381 (Skwer przy Lewiatanie)
e) 8853/175, 3526/175, 3525/175, 1632/160, 8855/175, 2594/168, 8854/175, 873/160 (Skwer przy pawilonie Społem)
f) 4101/121, 1028/125, 1027/128, 1026/135 (Skwer przy Sile)
g) 719/59, 723/59, 698/59, 464/59, 530/59, 335/59, 445/59, 724/59, 759/59, 335/59 (Park Leśny).
W aktualnym Studium dla wymienionych działek przewidziano rozmaite przeznaczenie, natomiast według mieszkańców
dzielnicy tereny te powinny zostać zaadoptowane jako zieleń miejska urządzona (zielone skwery, łąki kwietne, mini-parki).
W chwili obecnej w dzielnicy Janów Miejski-Ćmok jest wyraźnie odczuwalny dla mieszkańców deficyt takich miejsc przy
jednoczesnym wzroście ludności wynikającym z intensywnej zabudowy niniejszego obszaru. Na szczególną uwagę
zasługuje teren określony w punkcie a), gdzie planowana jest inwestycja w postaci ogólnodostępnego parkingu. Mieszkańcy
absolutnie nie widzą uzasadnienia dla planowanej inwestycji, czemu dali już kilkakrotnie wyraz w postaci petycji
skierowanych do Prezydenta Miasta Mysłowice. Rozumiejąc potrzebę znalezienia kompromisu między potrzebami lokalnej
społeczności a biznesu jednocześnie zaproponowali alternatywną lokalizację parkingu w pobliżu. Teren ten był ujęty
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kilkakrotnie w zadaniu MBO - miał tam powstać psi park. Projekt zdobył około 1000 głosów mieszkańców w edycji MBO
2018.
2. Zachowanie dotychczasowego przeznaczenia (zieleń miejska urządzona z usługami sportu, rekreacji i wypoczynku) działek
określonego w Studium - działki o numerach: a) 9053/349, 7774/348, 9054/349, 9057/280, 9056/280, 9055/280 (park
Szopena) b) 1641/122, 1638/130, 1787/141, 1792/148, 1896/158, 3065/174, 506/158, 502/148, 497/141, 494/130, 498/130
(skwer na Ćmoku z łąką kwietną) Obowiązujące Studium zakłada, iż powyższe obszary pozostaną zielenią miejską
urządzoną z usługami sportu, rekreacji i wypoczynku. Takie przeznaczenie działek było w 2008 roku i jest nadal zgodne z
oczekiwaniami lokalnej społeczności. Ta kwestia jest dla mieszkańców priorytetowa. Chcemy podkreślić znaczenie
przeprowadzania realizacji inwestycji w Mysłowicach zgodnie ze Studium, ponieważ coraz częściej obserwujemy praktyki
łamiące założenia wcześniej przyjęte w Studium. Przykładem może być przeznaczenie pod zabudowę terenów, które w
założeniach oznaczone były symbolem E.7.ZU: pod zabudowę Osiedla Park Moniuszki (9262/349, 9263/349).
3. Uzgodnienie z Lasami Państwowymi i przeznaczenie terenów objętych działkami: 719/59, 723/59, 698/59, 464/59, 530/59,
335/59, 445/59, 724/59, 759/59, 335/59, na tereny rekreacyjne zieleni urządzonej i nieurządzonej - jako miejski Park Leśny.
Obecnie miejsce to służy do spacerów i wypoczynku dla mieszkańców. Jest to naturalna, leśna droga na Słupną, która
zyska na znaczeniu po wybudowaniu DT.Ś. Są tam piękne duże drzewa, w tym pomniki przyrody. Po niewielkiej inwestycji
polegającej na utwardzeniu ścieżek i prześwietleniu mamy gotowy park.
4. Zaplanowanie realizacji inwestycji objętej numerami dziatek: 713/59, 711/59, 715/59, 588/59, 591/59, 589/59, 587/59,
595/59, 594/59, 488/59, a przewidzianej w Studium jako przyszły Cmentarz Komunalny w sposób innowacyjny. Zamysł
miałby na celu stworzenie cmentarza o charakterze parkowym. Mieszkańcy rozumiejąc konieczność powstania cmentarza
komunalnego jednocześnie pragną optymalnego wytyczenia granic powierzchni dla tej inwestycji jako możliwie
małopowierzchniowej, aby zminimalizować szkody związane z zaadoptowaniem terenów leśnych do tego celu. Marzeniem
byłoby stworzenie sztandarowego przykładu z wyprzedzeniem zaplanowanej i dobrze zaprojektowanej inwestycji, która
będzie mądrze wykorzystywała zasoby naturalne, inwestycji ekonomicznej, innowacyjnej, a przy tym ładnej. idąc za
przykładem nekropolii innych miast europejskich Mysłowice mogłyby się stać prekursorem nowoczesnych rozwiązań
architektonicznych wykorzystujących trendy ekologiczne w imię idei zielonych cmentarzy nawiązujących formą do
otaczającego krajobrazu, w tym wypadku leśnego. Chodzi o stworzenie pięknego miejsca wyciszenia, pamięci, ale także
spacerów, gdzie będzie można nacieszyć oko przede wszystkim pięknem przyrody. Jesteśmy przekonani, iż nasza dzielnica
powinna się rozwijać. Rozwój ten powinien jednakże iść wielokierunkowo, a nie oznaczać tylko powstawanie nowych
budynków. Niedopuszczalne jest też dalsze lokowanie w dzielnicy terenów przemysłowych. Brak planu zagospodarowania
sprawia, że w miejscach przeznaczonych w Studium na cele mieszkaniowe i usługowe powstają przemysłowe hale.
Powoduje to zanieczyszczenie środowiska, wzmożony hałas, ruch samochodów ciężarowych i obniża jakość życia. W
obliczu postępujących zmian klimatycznych, które obecnie obserwujemy, każda inwestycja powinna być poprzedzona
analizą mającą na celu minimalizację faktycznych szkód wyrządzonych przyrodzie. Jako mieszkańcy wielokrotnie
obserwujemy bezmyślne niszczenie tych elementów krajobrazu, które mogłyby być atutem dla nowej inwestycji. Dowodem
na taki stan rzeczy jest fakt odstąpienia inwestora od wycinki kilkudziesięciu drzew tylko dzięki zaangażowaniu i determinacji
protestującej społeczności dzielnicy Bończyk-Tuwima. Dlatego oczekujemy, że włodarze miasta będą rozsądnie podchodzić
do planów budowy niezbędnej infrastruktury (także mieszkaniowej) dbając równocześnie o zachowanie bądź stworzenie
nowych przestrzeni zielonych, gdzie mieszkańcy naszej dzielnicy mogliby wypoczywać, uprawić sport czy obcować z
przyrodą.
+ 4 załączniki graficzne
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Niniejszym wnosimy o zmianę przeznaczenia działek o numerach 8111/394, 8168/394, 8780/443, 9087/403, 3258/8,
usytuowanych w Dzielnicy Janów-Ćmok w obecnym Studium oznaczonych jako E.8.MWU - tereny zabudowy mieszanej:
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej na E.7.ZU na teren zieleni urządzonej (park) oraz zachowanie
tejże funkcji na działkach [patrz uzupełnienie wniosku poniżej]
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice z dnia 30.10.2008 r.
dzielnica Mysłowic Janów Miejski-Ćmok już w owym czasie była terenem o dużej gęstości zaludnienia i silnie zabudowanym.
Pomimo tego w ciągu ostatnich 11 lat obserwujemy dalsze intensywnie powstawanie różnego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej w postaci domów wielorodzinnych (Osiedle Prezydenckie, Osiedle Chopina Park, Moniuszki Park), domów
szeregowych (Osiedle Cedrowa) oraz domów jednorodzinnych. Ta stale rosnąca ilość ludności naszej dzielnicy niestety nie
zaowocowała powstaniem nowych terenów zieleni miejskiej czy rekreacji, aby zaspokoić potrzeby dotychczasowych i
nowych mieszkańców. A ci oczekują, iż zgodnie z Programem Rewitalizacji Miasta Mysłowice będą mogli wypoczywać na
terenach zieleni urządzonej jako parki oraz tereny rekreacyjno-sportowe także w nowych lokalizacjach bez konieczności
używania samochodu czy też opuszczania granic swojego miasta, żeby się do takowych miejsc dostać („dogodna
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dostępność"). W chwili obecnej mamy do czynienia z tak ogromnym deficytem w tym względzie, że są oni zmuszeni do
spacerowania z dzieckiem, czy też swoim czworonożnym pupilem wśród budynków, częstokroć bez grama cienia. Każde
bowiem kolejne zabudowywanie gruntów na terenie miasta powoduje, że w przestrzeni, która nas otacza, zmniejsza się
udział zieleni w postaci drzew, krzewów czy łąk. Ba, nawet remonty dróg powodują masowe wycinki pojedynczych czy też
nawet całych alei drzew, co mogliśmy wielokrotnie obserwować w naszej dzielnicy, np. w trakcie remontu ul. Wielkiej
Skotnicy, Janowskiej. Skutkuje to również zmniejszeniem przestrzeni życiowej zwierząt i owadów żyjących na
niezabudowanych do tej pory przestrzeniach terenach. Jesteśmy przekonani, iż nasza dzielnica powinna się rozwijać.
Rozwój ten powinien iść jednakże wielokierunkowo, a nie oznaczać tylko powstawanie nowych budynków. Oprócz budowy
niezbędnej infrastruktury (także mieszkaniowej) musimy również zadbać o zachowanie bądź stworzenie nowych przestrzeni
zielonych, gdzie mieszkańcy naszej dzielnicy mogliby obcować z przyrodą. A jej znaczenie w dobie zmian klimatycznych
będzie tylko rosło. Należy dodać, że sąsiedztwo terenów zielonych realnie podnosi także wartość nieruchomości
sąsiednich. Większość nabywców bardziej ceni sobie mieszkanie w otoczeniu zieleni, niż na betonowej pustyni. Jednym
słowem musi istnieć równowaga pomiędzy strefą budownictwa, a strefą zieloną, ponieważ jest to korzystne dla wszystkich.
Niestety nie potrafimy wymienić choćby jednej „zielonej" inwestycji w naszej okolicy. Wydaje nam się, że stworzenie parku
w obrębie ul. Cedrowej i Jodłowej mogłoby doskonale zaspokoić oczekiwania wielu mieszkańców, co do tej kwestii. W
chwili obecnej przedmiotowa działka porośnięta jest kilkudziesięcioletnimi, dorodnymi drzewami. Dają one cień i stanowią
schronienie dla ptaków, owadów i innych stworzeń. W związku z tym stoimy na stanowisku, iż inwestycja polegająca na
utworzeniu w tym miejscu parku będzie stosunkowo łatwa i tania w realizacji, gdyż wykorzystany zostanie naturalny
potencjał i walory, jakie obecnie oferuje nam ten teren. Wydaje nam się niecelowe i błędne, także z ekonomicznego punktu
widzenia, przeznaczanie zadrzewionego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, aby w tym samym czasie tworzyć park na
innych działkach, gdzie nowe nasadzenia nie tylko będą wymagały olbrzymich nakładów finansowych, ale również
kilkudziesięciu lat, aby małe rośliny zdążyły przeistoczyć się w duże drzewa. Jednym słowem funkcjonowanie takiego
terenu jako parku będzie odwleczone w czasie na wiele, wiele lat. Dodatkowym argumentem za stworzeniem w tym miejscu
zieleni urządzonej jest jego bezpośrednie sąsiedztwo. Mówimy o działkach, które sąsiadują z terenem oznaczonym jako
teren zieleni urządzonej oraz rekreacyjnym w postaci placu zabaw oraz boisk. Park w tym miejscu byłby naturalnym
przedłużeniem tychże funkcji rekreacyjnych, z których mieszkańcy dzielnicy korzystają już w chwili obecnej. Uważamy, iż
dokonanie wnioskowanej zmiany będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców w tym zakresie, gdyż w chwili
obecnej nie posiadają nawet zielonego skweru, o parku nie wspominając.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty wnioskujemy jak na wstępie.
88uz
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Niniejszym wnosimy o zmianę przeznaczenia działek o numerach 8111/394, 8168/394, 8780/443, 9087/403, 3258/8,
usytuowanych w Dzielnicy Janów-Ćmok w obecnym Studium oznaczonych jako E.8.MWU - tereny zabudowy mieszanej:
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej na teren zieleni urządzonej (park) oraz zachowanie tejże funkcji
na działkach o numerach 8769/394, 8110/394, 9086/403, 3257/8.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice z dnia 30.10.2008 r.
dzielnica Mysłowic Janów Miejski-Ćmok już w owym czasie była terenem o dużej gęstości zaludnienia i silnie zabudowanym.
Pomimo tego w ciągu ostatnich 11 lat obserwujemy dalsze intensywnie powstawanie różnego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej w postaci domów wielorodzinnych (Osiedle Prezydenckie, Osiedle Chopina Park, Moniuszki Park), domów
szeregowych (Osiedle Cedrowa) oraz domów jednorodzinnych. Ta stale rosnąca ilość ludności naszej dzielnicy niestety nie
zaowocowała powstaniem nowych terenów zieleni miejskiej czy rekreacji, aby zaspokoić potrzeby dotychczasowych i
nowych mieszkańców. A ci oczekują, iż zgodnie z Programem Rewitalizacji Miasta Mysłowice będą mogli wypoczywać na
terenach zieleni urządzonej jako parki oraz tereny rekreacyjno-sportowe także w nowych lokalizacjach bez konieczności
używania samochodu czy też opuszczania granic swojego miasta, żeby się do takowych miejsc dostać („dogodna
dostępność"). W chwili obecnej mamy do czynienia z tak ogromnym deficytem w tym względzie, że są oni zmuszeni do
spacerowania z dzieckiem, czy też swoim czworonożnym pupilem wśród budynków, częstokroć bez grama cienia. Każde
bowiem kolejne zabudowywanie gruntów na terenie miasta powoduje, że w przestrzeni, która nas otacza, zmniejsza się
udział zieleni w postaci drzew, krzewów czy łąk. Ba, nawet remonty dróg powodują masowe wycinki pojedynczych czy też
nawet całych alei drzew, co mogliśmy wielokrotnie obserwować w naszej dzielnicy, np. w trakcie remontu ul. Wielkiej
Skotnicy, Janowskiej. Skutkuje to również zmniejszeniem przestrzeni życiowej zwierząt i owadów żyjących na
niezabudowanych do tej pory przestrzeniach terenach. Jesteśmy przekonani, iż nasza dzielnica powinna się rozwijać.
Rozwój ten powinien iść jednakże wielokierunkowo, a nie oznaczać tylko powstawanie nowych budynków. Oprócz budowy
niezbędnej infrastruktury (także mieszkaniowej) musimy również zadbać o zachowanie bądź stworzenie nowych przestrzeni
zielonych, gdzie mieszkańcy naszej dzielnicy mogliby obcować z przyrodą. A jej znaczenie w dobie zmian klimatycznych
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będzie tylko rosło. Należy dodać, że sąsiedztwo terenów zielonych realnie podnosi także wartość nieruchomości
sąsiednich. Większość nabywców bardziej ceni sobie mieszkanie w otoczeniu zieleni, niż na betonowej pustyni. Jednym
słowem musi istnieć równowaga pomiędzy strefą budownictwa, a strefą zieloną, ponieważ jest to korzystne dla wszystkich.
Niestety nie potrafimy wymienić choćby jednej „zielonej" inwestycji w naszej okolicy. Wydaje nam się, że stworzenie parku
w obrębie ul. Cedrowej i Jodłowej mogłoby choć częściowo zaspokoić oczekiwania wielu mieszkańców, co do tej kwestii. W
chwili obecnej przedmiotowa działka porośnięta jest kilkudziesięcioletnimi, dorodnymi drzewami. Dają one cień i stanowią
schronienie dla ptaków, owadów i innych stworzeń. W związku z tym stoimy na stanowisku, iż inwestycja polegająca na
utworzeniu w tym miejscu parku będzie stosunkowo łatwa i tania w realizacji, gdyż wykorzystany zostanie naturalny
potencjał i walory, jakie obecnie oferuje nam ten teren. Wydaje nam się niecelowe i błędne, także z ekonomicznego punktu
widzenia, przeznaczanie zadrzewionego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, aby w tym samym czasie tworzyć park na
innych działkach, gdzie nowe nasadzenia nie tylko będą wymagały olbrzymich nakładów finansowych, ale również
kilkudziesięciu lat, aby małe rośliny zdążyły przeistoczyć się w duże drzewa. Jednym słowem funkcjonowanie takiego
terenu jako parku będzie odwleczone w czasie na wiele, wiele lat. Dodatkowym argumentem za stworzeniem w tym miejscu
zieleni urządzonej jest jego bezpośrednie sąsiedztwo. Mówimy o działkach, które sąsiadują z terenem oznaczonym jako
teren zieleni urządzonej oraz rekreacyjnym w postaci placu zabaw oraz boisk. Park w tym miejscu byłby naturalnym
przedłużeniem tychże funkcji rekreacyjnych, z których mieszkańcy dzielnicy korzystają już w chwili obecnej. Uważamy, iż
dokonanie wnioskowanej zmiany będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców w tym zakresie, gdyż w chwili
obecnej nie posiadają nawet zielonego skweru, o parku nie wspominając.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty wnioskujemy jak na wstępie.

89.1

89.2

89.3

2019-11-28

-”-

-”-

x

1. Wnioskuję o to, by w nowo powstającym dokumencie uwzględniać zrównoważony rozwój każdej z dzielnic miasta
Mysłowice. Chodzi o zachowanie równowagi pomiędzy nowymi inwestycjami mieszkaniowymi, a terenami zielonymi, w
tym zieleni urządzonej (parków). Mysłowice są na ostatnim miejscu w województwie śląskim pod względem ilości parków
przypadającej na jednego mieszkańca.

x

-”-

2. Wnioskuję, aby przy opracowywaniu Studium kierowano się standardami urbanistycznymi w zakresie terenów zieleni
urządzonej, sportu i rekreacji zawartymi w załączniku nr 1 do Krajowych przepisów urbanistycznych w zakresie zasad
zabudowy I zagospodarowania terenu uwzględniając przeznaczenie terenu oraz wielkość jednostki osiedleń. W
załączniku nr 1 podane są normy powierzchni zielonej jakie winny przypadać na 1 mieszkańca w zależności od rodzaju
zabudowy i liczby mieszkańców miasta.

x

b

-”-

3. Wnioskuję, by w miarę możliwości nasadzać drzewa w okolicach ruchliwych skrzyżowań czy głównych dróg
przelotowych, aby stanowiły one naturalną ochronę przed hałasem i zanieczyszczeniami. Dotyczy to również
maksymalizacji ochrony istniejącego już drzewostanu.

[3]
7270/80, 7262/81,
7255/96, 7246/97,
7240/113, 7243/113,
7233/114, 8330/123,
8752/124, 7183/153,
3014/152, 4447/152,
8833/168, 7180/165,
7177/167, 64631168,
4167/165, 4196/166,
4435/165, 4437/166,
4439/167, 4441/168,
8837/171, 9033/171,
2218/203, 8714/200

b

4. Wnoszę o wpisanie do Studium całego obszaru parku w dzielnicy Bończyk-Tuwima, położonego w rejonie
ul. Kormoranów, ul. Staszica i Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach zgodnie z istniejącymi i ważnymi warunkami
zabudowy. Park Bończyk stanowić będzie element rekreacji i integracji mieszkańców Dzielnicy Bończyk Tuwima i całego
naszego miasta. Powstanie Parku wpłynie zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci uczęszczających
do Szkoty Podstawowej nr 4.

x

5. Wnioskuję o to, by uwzględnić fakt, że rower , jako środek transportu w mieście, powinien być alternatywą do
komunikacji samochodowej i miejskiej. Chciałbym, by projektowane drogi rowerowe były konsultowane z mieszkańcami
danej dzielnicy oraz by tworzyły spójną całość, umożliwiającą sprawne przemieszczenie się rowerem pomiędzy

[5]
3403/6, 3406/19,
3409/20, 4183/20,

89.4

-”-

-”-

89.5

-”-

-”-
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dzielnicami. Przykładem niech będzie Wrocław, czy Kraków, gdzie można spotkać mnóstwo rowerzystów, podróżujących
również w zimie.
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Prezydenta Miasta w
sprawie rozpatrzenia
wniosku

7320/36, 4101/35,
3409/20, 4183/20,
6040/35, 6042/35,
4101/35, 4180/37,
7320/36, 6040/35,
3408/20, 7990/20,
6038/35, 7320/36

89.6

-”-

-”-

6. Wnoszę o zachowanie istniejących już terenów zielonych na obszarze całej Dzielnicy Bończyk Tuwima, w tym terenów
objętych planem Parku Bończyk (który to plan jest w posiadaniu Urzędu Miejskiego wraz z wydanymi do planu
warunkami zabudowy) oraz terenów od stacji Orlen do Stacji Shell i dalej do Szkoły Podstawowej nr 1. Zachowanie tego
terenu, jako terenów zielonych stanowi (dla obszaru od stacji Orlen, do Stacji Shell i dalej do Szkoły) naturalną granicę,
chroniącą mieszkańców przed hałasem z DK 79 (ul. Katowickiej) i zanieczyszczeniami. Zachowanie zieleni wpływa
znacząco na komfort życia mieszkańców, co ma szczególne znaczenie w świetle propozycji dopuszczającej powstania
kolejnej, w promieniu 1 km, stacji benzynowej vis a vis stacji Orlen. Ponadto wzmożony ruch samochodów na, już i tak
zakorkowanym skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Bończyka, potęgować będzie smog powstający ze spalin samochodowych.

89.7

-”-

-”-

7. Wnoszę o zwiększenie ilości miejsc postojowych dla nowo powstających budynków do dwóch na jedno mieszkanie
(obecny standard to 2-3 samochody na rodzinę). Zauważyłem, że w dokumentacji dla nowych inwestycji
mieszkaniowych udziela się zgody na niższe wskaźniki (1,2-1,3) co powoduje, że mieszkańcy nowych inwestycji będą
zmuszeni do zastawiania samochodami dróg osiedlowych w pobliżu miejsca zamieszkania.

x

90

2019-11-28

x

Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

x

91

2019-11-28

x

Wnioskuję o zachowanie drogi oznaczonej na projekcie MPZP Morgi w Mysłowicach symbolem 16KDD, Wymieniona droga
jest niezbędna dla rozwoju tego obszaru i umożliwia wybudowanie się właścicielom położonych tam działek. Poprzez
utrzymanie tej drogi w planach wiele osób będzie mogło skorzystać z dojazdu do swoich nieruchomości, co umożliwi
zagospodarowanie tych działek zgodnie z ich przeznaczeniem czyli wybudowanie domów.

dz. nr 2407/24
(wniosek dotyczy drogi
pomiędzy ul.
Wybickiego i ul. Skałki)

b

92

2019-11-28

x

Wnioskuję o zachowanie drogi oznaczonej na projekcie MPZP Morgi w Mysłowicach symbolem 16KDD, Wymieniona droga
jest niezbędna dla rozwoju tego obszaru i umożliwia wybudowanie się właścicielom położonych tam działek. Poprzez
utrzymanie tej drogi w planach wiele osób będzie mogło skorzystać z dojazdu do swoich nieruchomości, co umożliwi
zagospodarowanie tych działek zgodnie z ich przeznaczeniem czyli wybudowanie domów.

dz. nr 2407/24
(wniosek dotyczy drogi
pomiędzy ul.
Wybickiego i ul. Skałki)

b

Zwracamy się o podjęcie starań mających na celu przekształcenie ul. Piaskowej w dzielnicy Brzezinka w drogę publiczną.
Obecnie jedynie 127 mb tej ulicy jest drogą publiczną, pozostała część znajduje się w trwałym zarządzie Stalexportu. Stan
ten uniemożliwia nam sprzedaż posiadanych nieruchomości ze względu na brak dostępu do drogi publicznej. W podobnej
sytuacji znajdują się inni mieszkańcy tej ulicy. Dlatego też prosimy o uruchomienie wszelkich możliwych procedur w celu jej
przekształcenia. Nadmieniamy, że są to nasze uwagi do MPZP.

x

b

x

93

2019-11-28

x

94

2019-11-28

x

95

2019-11-28

x

Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

x

96

2019-11-28

x

Tereny pokopalniane.
Podtrzymanie: U - w ogóle nie wpływających i potencjalnie wpływających na środowisko z wykluczeniem uciążliwych.
Mieszkaniowe - rekreacyjne i zdrowie plus zieleń urządzona.
Zabudowa usługowo-produkcyjna z wykluczeniem produkcji ciężkiej i uciążliwej.

x

97

2019-11-28

x

Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

x

98

2019-11-28

x

Zachować przeznaczenie ZD - tereny ogródków działkowych.
+ załącznik graficzny

Tereny pokopalniane.
Podtrzymanie: U - w ogóle nie wpływających i potencjalnie wpływających na środowisko z wykluczeniem uciążliwych.
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x

Wnoszę o realizację inwestycji drogowej nr 16KDD w Mysłowicach Morgach, zlokalizowanej w MPZP dla Miasta Mysłowice,
dzielnica Morgi Wschód. Potrzeba rozpoczęcia realizacji inwestycji drogowej 16KDD wynika z faktu rozwoju zabudowy
jedno- i wielorodzinnej w naszej dzielnicy. Zapewnienie dostępu nieruchomości do drogi publicznej jest zadaniem własnym
Gminy i jednocześnie jej obowiązkiem.
+ załącznik graficzny

dz. nr 2185/18
(droga równoległa do
ul. Wybickiego)

b

dz. nr 2185/18
(droga równoległa do
ul. Wybickiego)

b

Treść wniosku

Mieszkaniowe - rekreacyjne i zdrowie plus zieleń urządzona.
Zabudowa usługowo-produkcyjna z wykluczeniem produkcji ciężkiej i uciążliwej.

99

2019-11-28

100

2019-11-28

x

Wnoszę o realizację inwestycji drogowej nr 16KDD w Mysłowicach Morgach, zlokalizowanej w MPZP dla Miasta Mysłowice,
dzielnica Morgi Wschód. Potrzeba rozpoczęcia realizacji inwestycji drogowej 16KDD wynika z faktu rozwoju zabudowy
jedno- i wielorodzinnej w naszej dzielnicy. Zapewnienie dostępu nieruchomości do drogi publicznej jest zadaniem własnym
Gminy i jednocześnie jej obowiązkiem.
+ załącznik graficzny

101

2019-11-28

x

Tereny pokopalniane.
Podtrzymanie: U - w ogóle nie wpływających i potencjalnie wpływających na środowisko z wykluczeniem uciążliwych.
Mieszkaniowe - rekreacyjne i zdrowie plus zieleń urządzona.
Zabudowa usługowo-produkcyjna z wykluczeniem produkcji ciężkiej i uciążliwej.

x

102

2019-11-28

x

Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

x

103

2019-11-28

x

Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

x

104

2019-11-28

x

Wnoszę o przeznaczenie terenów wskazanych numerami dziatek na cele rekreacyjne jako tereny zieleni urządzonej.
dz. nr: 8780/443,
W dzielnicy Janów Miejski - Ćmok w ostatnich latach Intensywnie przybywa różnego rodzaju zabudowy mieszkaniowej w
9087/403, 8168/394,
postaci domów wielorodzinnych (Osiedle Prezydenckie, Osiedle Chopina Park), domów szeregowych (Osiedle Cedrowa)
3258/8, 8111/394
oraz domów jednorodzinnych. Powoduje to znaczny wzrost zaludnienia i jednocześnie zmniejszenie liczby terenów
(ulice: Jodłowa,
zielonych, co obniża jakość życia i ogranicza dostęp do usług publicznych. Wspomniane działki to ostatnie naturalne
Cedrowa i Mikołowska)
skupisko starych drzew i krzewów w tej okolicy, w związku z czym ich ochrona jest bardzo ważnym interesem społecznym.

105

2019-11-28

x

Stary Ewald.
Pozostawienie KZD, KDG, ZP z wykluczeniem PU - śmieci, składy.

Stowarzyszenie Nasza Ziemia składa wniosek dotyczący południowej części dzielnicy Kosztowy - działka o numerze
821/116 oraz wszystkie działki położone pomiędzy tzw. ul. Starokosztowską a linią kolejową nr 138 (od rynku do końca w
stronę Imielina).
Zwracamy się o ustalenie przeznaczenia tych działek wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną z wyłączeniem funkcji
usługowej i absolutnym wykluczeniem przemysłu.
dz. nr 821/116
1. Pragniemy nadmienić, że w/w obszary, łącznie z istniejącą już zabudową, położone są w nakładających się na siebie
oraz wszystkie działki
terenach górniczych kopalń Ziemowit i Sobieski i będą narażone na skumulowane oddziaływania górnicze.
położone pomiędzy tzw.
W związku z tym działania planistyczne powinny chronić komfort życia mieszkańców przynajmniej w zakresie
ul. Starokosztowską
zagospodarowania przestrzennego.
a linią kolejową nr 138
2. W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiło odrolnienie wielu działek położonych w pasie pomiędzy tzw. ul. Starokosztowską a
linią kolejową nr 138. Odrolnione działki zostają intensywnie zabudowywane. W otoczeniu wolno stojących domków
jednorodzinnych zaczynają pojawiać się budynki o innym charakterze i parametrach. Następuje gwałtowny,
nieuporządkowany rozwój urbanistyczny.
Dlatego prosimy o podjęcie działań, aby przestrzeń była kształtowana z zachowaniem aspektów ładu przestrzennego.

106

2019-11-28

x

107

2019-11-28

x

DOTYCZY: działek na pograniczu dzielnic Kosztowy i Brzezinka (patrz obok).
Wnioskujemy o pozostawienie tych terenów jako tereny użytkowane rolniczo lub tereny zieleni nieurządzonej z
wyłączeniem zabudowy mieszkalnej.
Zwracamy uwagę na proces dramatycznego kurczenia się terenów zielonych i rekreacyjnych, które stanowią walor dla
mieszkańców, a także na postępującą likwidację lokalnych ekosystemów dla saren, lisów, zajęcy, bażantów, jastrzębi.
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Ponadto drogi dojazdowe w okolicy nie będą w stanie udźwignąć zwiększonego natężenia ruchu.
Także wybudowanie hal Panattoni w tym rejonie dostatecznie już zniekształciło przestrzeń.
Mieszkańcy ulic Dzióbka i Białobrzeskiej opowiadają się za zachowaniem tych cennych przyrodniczo fragmentów, tym
bardziej, że obszary dzielnic południowych są terenem eksploatacji górniczej i dlatego narażone są na coraz większą
degradację środowiska naturalnego.

2019-11-28

x

Stowarzyszenie Nasza Ziemia składa wniosek dotyczący ujęcia w Studium projektu drogi rowerowej o funkcji
komunikacyjnej- łączącej Kosztowy z miastem Imielin.
Uzasadnienie:
Na trasie Kosztowy - Imielin z ruchu wykluczeni zostali uczestnicy piesi oraz rowerzyści. Stało się tak, między innymi, z
powodu ustawienia barier energochłonnych wzdłuż odcinka drogi w obrębie lasu. Bariery ustawione zostały po prawej
stronie od zjazdu w stronę Imielina, kilkadziesiąt centymetrów od krawędzi jezdni, zawężając i tak już bardzo wąskie,
wyboiste istniejące pobocze oraz skutecznie uniemożliwiając poruszanie się tam pieszym oraz rowerzystom.
Należy zaznaczyć, że z powodu ogromnego natężenia ruchu samochodów korzystanie z jezdni przez innych uczestników
jest praktycznie niemożliwe, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.
Komunikacyjna droga rowerowa może być wytyczona wzdłuż jezdni po uprzednim usunięciu z pobocza barier
energochłonnych, poszerzeniu pobocza i odpowiednim utwardzeniu jego nawierzchni.

109.1 2019-11-28

x

1. Wnioskuję o to, by w nowo powstającym dokumencie uwzględniać zrównoważony rozwój każdej z dzielnic miasta
Mysłowice. Chodzi o zachowanie równowagi pomiędzy nowymi inwestycjami mieszkaniowymi, a terenami zielonymi, w
tym zieleni urządzonej (parków). Mysłowice są na ostatnim miejscu w województwie śląskim pod względem ilości parków
przypadającej na jednego mieszkańca.

x

-”-

2. Wnioskuję, aby przy opracowywaniu Studium kierowano się standardami urbanistycznymi w zakresie terenów zieleni
urządzonej, sportu i rekreacji zawartymi w załączniku nr 1 do Krajowych przepisów urbanistycznych w zakresie zasad
zabudowy I zagospodarowania terenu uwzględniając przeznaczenie terenu oraz wielkość jednostki osiedleń. W
załączniku nr 1 podane są normy powierzchni zielonej jakie winny przypadać na 1 mieszkańca w zależności od rodzaju
zabudowy i liczby mieszkańców miasta.

x

b

-”-

3. Wnioskuję, by w miarę możliwości nasadzać drzewa w okolicach ruchliwych skrzyżowań czy głównych dróg
przelotowych, aby stanowiły one naturalną ochronę przed hałasem i zanieczyszczeniami. Dotyczy to również
maksymalizacji ochrony istniejącego już drzewostanu.

[3]
7270/80, 7262/81,
7255/96, 7246/97,
7240/113, 7243/113,
7233/114, 8330/123,
8752/124, 7183/153,
3014/152, 4447/152,
8833/168, 7180/165,
7177/167, 64631168,
4167/165, 4196/166,
4435/165, 4437/166,
4439/167, 4441/168,
8837/171, 9033/171,
2218/203, 8714/200

b

4. Wnoszę o wpisanie do Studium całego obszaru parku w dzielnicy Bończyk-Tuwima, położonego w rejonie
ul. Kormoranów, ul. Staszica i Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach zgodnie z istniejącymi i ważnymi warunkami
zabudowy. Park Bończyk stanowić będzie element rekreacji i integracji mieszkańców Dzielnicy Bończyk Tuwima i całego
naszego miasta. Powstanie Parku wpłynie zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci uczęszczających
do Szkoty Podstawowej nr 4.

x

108

109.2

109.3

-”-

-”-

109.4

-”-

-”-

109.5

-”-

-”-

5. Wnioskuję o to, by uwzględnić fakt, że rower , jako środek transportu w mieście, powinien być alternatywą do
komunikacji samochodowej i miejskiej. Chciałbym, by projektowane drogi rowerowe były konsultowane z mieszkańcami
danej dzielnicy oraz by tworzyły spójną całość, umożliwiającą sprawne przemieszczenie się rowerem pomiędzy
dzielnicami. Przykładem niech będzie Wrocław, czy Kraków, gdzie można spotkać mnóstwo rowerzystów, podróżujących
również w zimie.
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4101/35, 4180/37,
7320/36, 6040/35,
3408/20, 7990/20,
6038/35, 7320/36

109.6

-”-

-”-

6. Wnoszę o zachowanie istniejących już terenów zielonych na obszarze całej Dzielnicy Bończyk Tuwima, w tym terenów
objętych planem Parku Bończyk (który to plan jest w posiadaniu Urzędu Miejskiego wraz z wydanymi do planu
warunkami zabudowy) oraz terenów od stacji Orlen do Stacji Shell i dalej do Szkoły Podstawowej nr 1. Zachowanie tego
terenu, jako terenów zielonych stanowi (dla obszaru od stacji Orlen, do Stacji Shell i dalej do Szkoły) naturalną granicę,
chroniącą mieszkańców przed hałasem z DK 79 (ul. Katowickiej) i zanieczyszczeniami. Zachowanie zieleni wpływa
znacząco na komfort życia mieszkańców, co ma szczególne znaczenie w świetle propozycji dopuszczającej powstania
kolejnej, w promieniu 1 km, stacji benzynowej vis a vis stacji Orlen. Ponadto wzmożony ruch samochodów na, już i tak
zakorkowanym skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Bończyka, potęgować będzie smog powstający ze spalin samochodowych.

109.7

-”-

-”-

7. Wnoszę o zwiększenie ilości miejsc postojowych dla nowo powstających budynków do dwóch na jedno mieszkanie
(obecny standard to 2-3 samochody na rodzinę). Zauważyłem, że w dokumentacji dla nowych inwestycji
mieszkaniowych udziela się zgody na niższe wskaźniki (1,2-1,3) co powoduje, że mieszkańcy nowych inwestycji będą
zmuszeni do zastawiania samochodami dróg osiedlowych w pobliżu miejsca zamieszkania.

x

x

Wnoszę o przeznaczenie terenów wskazanych numerami działek na tereny rekreacyjne jako tereny zieleni urządzonej.
Obszar dzielnicy stanowi teren silnie zabudowany, gdzie w ostatnich latach przybyło różnego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej, dlatego przeznaczenie tego terenu na cele rekreacyjne wpisuje się w misję rozwojową miasta oraz znajduje
uzasadnienie w studium.

dz. nr: 8780/443,
9087/403, 8168/394,
3258/8
(ulice: Jodłowa,
Mikołowska, Cedrowa)

Wnoszę o przeznaczenie wymienionych działek na cele rekreacyjne, na tereny zieleni miejskiej.
Pozostawienie tych działek bez zabudowy jest konieczne, gdyż znacznie ubywa nam takich terenów, tzw. płuc miasta.
Sąsiedztwo placów zabaw, boisk sportowych i terenów zieleni podyktowane jest racjonalizacją i wpisuje się w potrzebę
mieszkańców miasta.

dz. nr: 8780/443,
9087/403, 8168/394,
3258/8, 8111/394
(ulice: Jodłowa,
Mikołowska, Cedrowa)

110

2019-11-28

111

2019-11-28

x

112

2019-11-29

x

1. oznaczenie ul. Fików symbolem KDD ze względu na warunki techniczne, bezpieczeństwo użytkowania, nośność i
stateczność konstrukcji oraz ochronę przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza [Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430],
2. poprawne usytuowanie na planie zagospodarowania przestrzennego nazwy Osiedla Józefka [ul. Fików znajduje się na
terenie tego osiedla],
3. naniesienie na plan zagospodarowania przestrzennego dawnej płytkiej eksploatacji górniczej prowadzonej na tym terenie
w XIX i XX w.,
4. likwidacja parkingów przy placu zabaw przylegającym do ul. Fików, na terenie os. Józefka.
Uzasadnienie
Ad.1. Ulica Fików została zaprojektowana jako droga osiedlowa realizująca potrzeby właścicieli nieruchomości, przy niej
zlokalizowanych. Na etapie projektowania drogi nie uwzględniono prędkości projektowej określonej dla drogi lokalnej,
ponieważ droga miała spełniać tylko funkcję dojazdową, przy minimalnym obciążeniu ruchem samochodowym, zatem ulica
Fików nie spełnia norm wyznaczonych dla drogi lokalnej [Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430]. Prowadzona w XIX w. i XX w. płytka
eksploatacja górnicza pozostawiła pod ul. Fików dawne wyrobiska, które grożą powstaniem deformacji nieciągłych na
skutek obciążenia ruchem samochodowego.
Ad.2. Poprawna lokalizacja konieczna z uwagi na dalsze kierunki zagospodarowania terenu.
Ad.3. Przedstawienie na planie zagospodarowania przestrzennego dawnych wyrobisk występujących pod os.Józefka
umożliwi wprowadzenie niezbędnych korekt do Opracowania ekofizjograficznego dla miasta Mysłowice [2015 r.],
polegających na ustanowieniu filara ochronnego również dla os.Józefka, podobnie jak to uczyniono dla os.Zawadzkiego
[tzw. Sigmy], ponieważ prowadzona pod pustkami kolejna eksploatacja górnicza wywołuje deformacje górotworu,
zmieniając wytworzony wokół płytkiej pustki chwilowy stan równowagi. Powstające wokół pustki w górotworze deformacje
mogą przekroczyć wartości graniczne, doprowadzając do utraty stateczności górotworu i płytkiego wyrobiska, wywołując
jego zawał, który w efekcie końcowym może prowadzić do powstania zapadliska na powierzchni [Piotr Strzałkowski,
Zagrożenie dla powierzchni wynikające z dawnej, płytkiej eksploatacji górniczej, [w:] Górnictwo i geologia, 2012 r., tom 7,
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dz. nr 558/3
(ul. Fików)

jw.

zeszyt nr 1., [wyd.] Politechnika Śląska, Gliwice Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną
Powierzchni.
Osiedle Józefka, a szczególnie teren pod ul. Fików został sklasyfikowany jako obszar o dużym stopniu zagrożenia
zapadliskami, zatem przedstawienie na planie zagospodarowania przestrzennego rzetelnych informacji powinno skutkować
utworzeniem filara ochronnego.
Ad.4. Umieszczenie kilkudziesięciu miejsc parkingowych w strefie zabudowy mieszkaniowej [domy jednorodzinne] nie tylko
nie służy wspólnocie lokalnej, ale skutkuje mocno obciążającym ruchem samochodowym, który stał się bardzo uciążliwy dla
mieszkańców, ponieważ generuje hałas, zanieczyszcza powietrze i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Ukształtowanie
terenu oraz istniejąca zabudowa uniemożliwiają właściwe przewietrzenia tego terenu, zatem należące do najgroźniejszych i
toksycznych związków zanieczyszczających atmosferę - tlenki azotu zawarte w spalinach silnika, kilkakrotnie bardziej
szkodliwe od dwutlenku siarki i niemal dziesięciokrotnie bardziej od tlenku węgla, zatruwają mieszkańców. Związki z grupy
tlenków azotu (NO.) mają różne własności: - tlenek azotu (NO) bezwonny, bezbarwny gaz, powodujący ciężkie zatrucie krwi
i porażenie centralnego układu nerwowego, - dwutlenek azotu (NO2) - gaz o czerwono-brunatnym zabarwieniu, o
drażniącym zapachu, podrażnia i powoduje choroby układu oddechowego.
Dwutlenek azotu przy krótkim narażeniu - działa drażniąco na spojówki oraz śluzówki nosa i gardła, - podrażnia także układ
oddechowy, może wywołać duszności, kłucie w klatce piersiowej, przyczynić się do skrócenia oddechu i zwiększyć
podatność na infekcje dróg oddechowych - szczególnie w przypadku dzieci i osób z obniżoną odpornością, - u osób
cierpiących na astmę NO2 może powodować zwiększenie reaktywności oskrzeli, - a u osób zmagających się z przewlekłą
chorobą obturacyjną płuc dodatkowo ograniczyć sprawność tego narządu.
Skutki długotrwałej ekspozycji na nadmierne stężenie dwutlenku azotu [istnieją podstawy naukowe, by przypisać mu wpływ
na rozwój poważnych schorzeń], to: - astma oskrzelowa, - przewlekła obturacyjna choroba płuc, - choroby układu sercowonaczyniowego - i nowotwory, w szczególności płuc i piersi. W samej Polsce liczba zgonów przypisywanych długotrwałej
ekspozycji na dwutlenek azotu szacowana jest na 1,6 tys. rocznie.
113

2019-11-29

x

-”-

114

2019-11-29

x

-”-

115

2019-11-29

x

-”-

x

jw.
jw.

(ul. Fików)

jw.

116

2019-11-29

x

-”-

dz. nr 606/3
(ul. M. CurieSkłodowskiej)

117

2019-11-29

x

-”-

dz. nr 559/3
(ul. Fików)

jw.

118

2019-11-29

x

-”-

dz. nr 719/3
(ul. Fików)

jw.

119

2019-11-29

x

-”-

dz. nr 719/3
(ul. Fików)

jw.

120

2019-11-29

x

-”-

dz. nr 719/3
(ul. Fików )

jw.

121

2019-11-29

x

-”-

dz. nr 446/3
(ul. Fików)

jw.

122

2019-11-29

x

-”-

dz. nr 446/3
(ul. Fików)

jw.

123

2019-11-29

x

-”-

dz. nr 720/3
(ul. Fików)

jw.
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x

Wnoszę o przeznaczenie terenów wskazanych numerami działek na cele rekreacyjne jako tereny zieleni urządzonej.
Obszar dzielnicy stanowi teren silnie zabudowany, gdzie w ostatnich latach przybyło różnego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej, dlatego przeznaczenie tego terenu na cele rekreacyjne wpisuje się w misję rozwojową miasta oraz znajduje
uzasadnienie w studium.

dz. nr: 8780/443,
9087/403, 8168/394,
3258/8
(ul. Jodłowa,
ul. Mikołowska)

Wnioskuje o utrzymanie działki 1076/136 położonej w obrębie ulic Laryskiej - Cichej w całości przeznaczonej pod
wewnętrzną drogę dojazdową. Działka 1076/136 od wielu lat była i jest nadal sprzedawana z przeznaczeniem pod
wewnętrzną drogę dojazdową. Zgodnie z umowami notarialnymi komunikacja do działek położonych od ul. Cichej do ul.
Laryskiej ma być realizowana właśnie od ul. Cichej.
+ załącznik graficzny

obr. Brzezinka
dz. nr 1076/136
(ul. Laryska - Cicha)

125

2019-11-29

x

126

2019-11-29

x

Zmiana terenu przy ul. Jabłoniowej z przemysłowo-usługowego na mieszkalny.
+ załącznik graficzny

(ul. Jabłoniowa)
dz. nr: 8780/443,
9087/403, 168/394,
3258/8
(ulice: Jodłowa,
Mikołowska)

127

2019-11-29

x

Wnoszę o przeznaczenie terenów wskazanych numerami działek na cele rekreacyjne, jako tereny zieleni urządzonej.
Obszar dzielnicy jest terenem silnie zabudowanym. Dodatkowo w ostatnim czasie obok wskazanego terenu powstało
bardzo duże osiedle - Cedrowa. Wpisanie wskazanego terenu, jako przeznaczonego na cele rekreacyjne, wpisuje się w
misję rozwojową miasta oraz znajduje uzasadnienie w Studium.

128

2019-11-29

x

Wnioskuję o zmianę działki rolnej na działkę budowlaną.
Swój wniosek motywuję tym, że część działki ma przeznaczenie budowlane oraz w sąsiedztwie znajdują się domki
jednorodzinne. Do działki jest zapewniona droga z prawem przejazdu.
+ załącznik graficzny

obr. Krasowy
dz. nr 1318/28
(ul. Kościelniaka)

129

2019-11-29

x

Nie zgadzam się z proponowanym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, gdyż w części mojej
działki 1757/40 przechodzi pas zieleni. Pas ten koliduje z przyszłym planem rozbudowy mojego gospodarstwa i budowy
budynku mieszkalnego oraz znacznie obniża wartość ziemi.
+ załącznik graficzny

dz. nr 1757/40
(ul. 3 Maja)
dz. nr: 8168/394,
8111/394, 9087/403,
3258/8,8780/443
(ulice: Jodłowa,
Mikołowska)

130

2019-11-29

x

Wnoszę o przeznaczenie terenów wskazanych numerami działek na cele rekreacyjne jako tereny zieleni urządzonej.
Obszar dzielnicy stanowi teren silnie zabudowany, gdzie w ostatnich latach przybyło różnego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej, dlatego przeznaczenie tego terenu cele rekreacyjne wpisuje się w misję rozwojową miasta oraz znajduje
uzasadnienie w Studium.

131

2019-11-29

x

-”-

-”-

132

2019-11-29

x

-”-

-”-

133

2019-11-29

x

-”-

-”-

134

2019-11-29

x

-”-

-”-

135

2019-11-29

x

-”-

-”-

136

2019-11-29

x

-”-

-”-

137

2019-11-29

x

-”-

-”-

138

2019-11-29

x

-”-

-”-

Wnioskuję o dokonanie zmiany w studium uikzp strefy ZEII na strefę dopuszczającą zabudowę mieszkaniową oraz
dokonanie zmiany w obowiązującym MPZP na strefę mieszkaniową, w związku z planami budowy domu jednorodzinnego.
+ załącznik graficzny

dz. nr 1091/128
(ul. Plebiscytowa)

139

2019-11-29

x

140

2019-11-29

x

Jestem właścicielem działki wskazanej poniżej oraz ojcem dwójki dzieci. W przyszłości chciałbym podzielić w jednakowy obr. Dziećkowice, dz. nr
sposób działkę na dzieci. Ze względu na duży obszar działki oraz zróżnicowanie co do sposobu zagospodarowania jako
1184/25
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tereny ZII oraz MUIII oraz kształt działki - długa i wąska - obecnie istnieje przeszkoda do równego jej podziału. Wnoszę
wniosek o zmianę klasyfikacji terenu ZII na tereny MUIII i zwiększenie powierzchni części MUIII o dodatkowe 2500 m 2.
+ załącznik graficzny

141

142

2019-11-29

2019-11-29

… składa wniosek dotyczący: znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice śródleśnych łąk Rzutna
oraz otaczającego podmokłego fragmentu lasu.
Łąki rozciągają się szerokim pasem pomiędzy ulicami Imielińską a Długą i obejmują one działki geodezyjne o numerach:
- część NE: 2031/97, 856/97, 1702/97, 1989/41, 395/44, 882/9, 880/9, 881/9, 883/9, 883/9, 885/9, 886/9, 888/10, 87/82,
88/82, 90/50, 83, 49, 73, 72, 171/50, 169/50, 170/50, 137/54, 136/54, 135/54, 134/54, 133/54, 71, 123/54, 131/54, 130/54,
129/55, 128/55, 127/55, 140/56, 175/56, 91/48, 92/48, 47, 46, 45, 126/44, 125/44, 81, 139/43, 42, 138/43, 143/40, 142/40,
- część SW: 70, 58, 190/59, 101/60, 102/60, 84, 106/63, 105/63, 104/63, 103/63, 144/64, 145/64, 180/14, 179/14, 108/12,
112/12, 109/12, 130/10, 131/11, 132/10, 133/11, 96, 8,9, 165/6, 166/5
oraz wydzielenia drzewostanowe Nadleśnictwa Katowice:
- część NE: 84j, 84k, 85k, 851, 92g, 93a, 93b, 93c, 93d, 93f, 94a, 94b, 94c, 94f, 94g, 941, 94m, 108b, 108d, 109c, 109d,
109g,
- część SW: 97i.
Powierzchnia całkowita proponowanego użytku wynosi 55,86 ha.
TREŚĆ WNIOSKU: Zwracamy się o uwzględnienie w Studium ustaleń, które pozwolą na utworzenie użytku ekologicznego
obejmującego śródleśne łąki Rzutna wraz z ich leśną otuliną, w dzielnicy Kosztowy. Postulat objęcia ochroną tego
wyjątkowego w skali miasta obszaru pojawił się po raz pierwszy już w latach 90-tych, w opracowaniu „Przyroda Mysłowic"
pod red. A.Czyloka i in. (2002). Należy przy tym zaznaczyć, że prócz doskonale zachowanych dzięki systematycznemu
koszeniu łąk, bardzo cennym walorem dodatkowym jest silnie podmokły fragment lasu między ul. Długą, a ostatnią łąką
licząc od ul. Imielińskiej/Kosztowskiej (łąką najbliżej leśniczówki Dziećkowice). Tereny podmokłe i bagienne to obszary
szczególnie wskazane do ochrony, a jednocześnie niezbyt wartościowe z punktu widzenia pozyskiwania drewna z lasów
gospodarczych, prosimy zatem o uwzględnienie tego fragmentu szczególnie podczas ustalania granic przyszłego użytku
ekologicznego „Łąki Rzutna".
W załączeniu przedkładamy mapę z przebiegiem granic proponowanego użytku ekologicznego oraz wstępny wykaz
wartości przyrodniczych w nim występujących. Stowarzyszenie rozpoczyna procedury w celu ustanowienia w tym terenie
obiektu chronionego ze względu na jego wyjątkowe walory przyrodnicze.
+ 7 załączników

dz. nr: 2031/97, 856/97,
1702/97, 1989/41,
395/44, 882/9, 880/9,
881/9, 883/9, 883/9,
885/9, 886/9, 888/10,
87/82, 88/82, 90/50, 83,
49, 73, 72, 171/50,
169/50, 170/50, 137/54,
136/54, 135/54, 134/54,
133/54, 71, 123/54,
131/54, 130/54, 129/55,
128/55, 127/55, 140/56,
175/56, 91/48, 92/48,
47, 46, 45, 126/44,
125/44, 81, 139/43, 42,
138/43, 143/40, 142/40,
70, 58, 190/59, 101/60,
102/60, 84, 106/63,
105/63, 104/63, 103/63,
144/64, 145/64, 180/14,
179/14, 108/12, 112/12,
109/12, 130/10, 131/11,
132/10, 133/11, 96, 8,9,
165/6, 166/5

x

Stowarzyszenie wnosi o pozostawienie niżej wymienionym działkom przeznaczenia NM - bez wprowadzania usług i
przemysłu, który jest lokalizowany opodal, na terenach przemysłowych w Brzezince.
Wnosimy o zachowanie charakteru tej części dzielnicy i ładu przestrzennego.

dz. nr: 2155/210,
2146/210, 2145/210,
2153/210, 2152/210,
2144/210, 2143/210,
2150/210, 2149/210,
2142/210, 2147/210,
2141/210, 511/210
(Kosztowy, ul. Dolna)
dz. nr 2156/210
(przeznaczenie ZU/U)

Stowarzyszenie Nasza Ziemia wnosi o zamieszczenie w studium pasa zieleni wysokiej oddzielającego tereny przemysłowe
w Brzezince od zabudowań ul. Dolnej w Kosztowach. Od lat mieszkańcy ul. Dolnej występowali z takim wnioskiem.
Przeprowadzona została wizja lokalna z udziałem mieszkańców, a następnie otrzymywali oni obietnice o wykonaniu takiego
pasa - do czego do dnia dzisiejszego nie doszło.

na częściach działek nr:
2146/210, 2145/210,
2144/210, 2143/210,
2142/210, 2141/210
(Kosztowy, ul. Dolna)

x

143

2019-11-29

x

144

2019-11-29

x

W odniesieniu do informacji o sporządzeniu nowego studium uikzp wnioskuję o zachowanie przeznaczenia
mieszkaniowego na obszarze działek: 3280/29, 3281/29, 3282/29, 3283/29, 3284/29, 3285/29 w związku z podjętymi
działaniami wymienionymi poniżej, które mają na celu przygotowanie tego terenu pod zabudowę mieszkalną (na jednej z
działek zostało już wydane pozwolenie na budowę domku jednorodzinnego)
- wykonanie projektu i budowa studni zakupowej
- sporządzenie projektu sieci wodociągowej i przyłączy, w celu doprowadzenia wody.
Jednocześnie proszę o ujęcie w nowym planie wniosku dotyczącego usunięcia strefy KI, która przebiega przez działki

Strona 22 z 33

dz. nr: 3280/29,
3281/29, 3282/29,
3283/29, 3284/29,
3285/29
(ul. Leśna)

Rozstrzygnięcie
Prezydenta Miasta w
sprawie rozpatrzenia
wniosku

Uwagi

2020-03-12

Lp.

Data
wpływu
wniosku

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres

Treść wniosku

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy wniosek

Rozstrzygnięcie
Prezydenta Miasta w
sprawie rozpatrzenia
wniosku

3283/29, 3284/29, 3285/29 w aktualnie obowiązującym MPZP z 2005 roku. Stosowny wniosek do planu miejscowego został
już złożony (kopia w załączniku).

145.1 2019-11-29

145.2

145.3

-”-

-”-

x

1. Wnioskuję o to, by w nowym studium uwzględnić istniejącą zieleń na terenie miasta Mysłowice jak również znaczącą
zwiększyć powierzchnię zieleni miejskiej (parki spacerowo-wypoczynkowe, tereny zieleni osiedlowej oraz zieleńce).
Obecne miasto Mysłowice zajmuje jedno z ostatnich miejscu w województwie śląskim pod względem ilości terenów
zieleni miejskiej przypadającej na jednego mieszkańca. Problem ten został już zdiagnozowany i opisany w
obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice" z 2008 roku
na stronie A-38 jak również opisany w dokumencie z sierpnia 2015 pt. „Analiza zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Miasta Mysłowice za lata 2011-2014" na stronie 8 pkt. B3 podpunkt 10. Pomimo świadomości takiego
stanu rzeczy władze miasta zabudowują kolejne tereny zieleni miejskiej pod sklepy czy obiekty handlowe wbrew ich
obecnej lub planowanej funkcji związanej z wypoczynkiem i rekreacją mieszkańców. Przykładem może być tutaj
sprzedaż działki naprzeciw stacji Shell w dzielnicy Bończyk pod kolejne sklepy (wycięto kilkadziesiąt drzew oraz usunięto
tereny zielone) oznaczonej na mapie kierunków zagospodarowania przestrzennego będącej załącznikiem do obecnego
studium z 2008r symbolem B.24.U/ZU.

x

-”-

2. Wnioskuję aby uwzględniając obecne jak i przyszłe studium w obszarach przeznaczenia oznaczonych symbolem U/ZU
na terenie całego studium wykreślić następujące zapisy: - w podstawowym kierunku przeznaczenia terenu wykreślić
zapisy o możliwości budowy na tych terenach zespołów i obiektów usługowych oraz wykreślić usługi w obiektach typu
biurowego o wysokim standardzie architektonicznym - w dopuszczalnych kierunkach przeznaczenia terenów wykreślić
możliwość obiektów handlowych nie tylko o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ale jakichkolwiek obiektów
handlowych oraz wykreślić możliwość budowy stacji paliw - parkingi na tych terenach byłyby możliwe tylko do obsługi
komunikacji terenów zieleni miejskiej i urządzonej Takie zapisy zagwarantują, że w powstających na podstawie studium
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie powtórzą się sytuację opisane w punkcie powyżej, że teren
(np. B.24.U/ZU.) zamiast jego funkcji podstawowej tj. tereny zieleni urządzonej, urządzenia sportowo-rekreacyjne, place
zabaw itp., zieleń o funkcji osłonowej zostanie zamieniony na teren kolejnego obiektu handlowego.

x

-”-

3. Wnioskuję, aby przy opracowywaniu Studium kierowano się standardami urbanistycznymi w zakresie terenów
zagospodarowania działek (maksymalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie
czynnej, maksymalna wysokość zabudowy) oraz standardami dla terenów zieleni urządzonej, sportu i rekreacji zawartymi
w załączniku nr ł do Krajowych przepisów urbanistycznych w zakresie zasad zaudowy I zagospodarowania terenu
uwzględniając przeznaczenie terenu oraz wielkość jednostki osiedleń. W załączniku nr 1 podane są normy powierzchni
zielonej jakie winny przypadać na 1 mieszkańca w zależności od rodzaju zabudowy i liczby mieszkańców miasta.

x

4. Wnioskuję o wpisanie do Studium całego obszaru parku w dzielnicy Bończyk-Tuwima, położonego w rejonie ul.
Kormoranów, ul. Staszica i Szkoty Podstawowej nr 4 w Mysłowicach zgodnie z istniejącymi i ważnymi warunkami
zabudowy - decyzja o warunkach zabudowy nr 180/15/W z dnia 30.06.2015r. (numery działek podane w decyzji).
Wnioskuję aby teren parku byt zgodny w swoich granicach z projektem zagospodarowania terenu parku z listopada 2012
z uwzględnieniem warunków określonych w wydanej decyzji WZ, a w szczególności z zapisem 2a który nie wprowadza
nowej zabudowy na terenie parku. Obecnie na terenie wyznaczonym pod park będą realizowane 2 zadania związane z
zagospodarowaniem terenu (jedno związane z wygranym projektem budżetu obywatelskiego, drugie zlecone przez radę
osiedla). Niestety w ostatnich projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren
parku, pomimo licznych wniosków mieszkańców (ponad 120 osób) UM Mysłowice dużą część parku przeznaczył
najpierw pod zabudowę mieszkaniową, a przy kolejnym projekcie pod zabudowę oświatową. W związku z tym wnoszę
aby działki objęte terenem parku, a według obowiązującego studium są przewidziane do zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej na terenie 13.15.MW zostały oznaczone jak również cały teren objęty parkiem jako tereny o
przeznaczeniu ZU (obecnie część terenu parku posiada oznaczenie B.18.UZ/U) Dotyczy to następujących działek:
8752/124; 7183/153; 7180/153; 7177/167; 3014/152; 6463/168; 9033/171.

145.4

-”-

-”-

145.5

-”-

-”-

5. Wnoszę o zachowanie istniejących już terenów zielonych na obszarze całej Dzielnicy Bończyk Tuwima, w tym terenów
objętych planem Parku Bończyk oraz terenów od stacji Orlen do Stacji Shell i dalej do Szkoty Podstawowej nr 1.
Zachowanie tego terenu, jako terenów zielonych stanowi (dla obszaru od stacji °den, do Stacji Shell i dalej do Szkoty)
naturalną granicę, chroniącą mieszkańców przed hałasem z DK 79 (ul. Katowickiej) i zanieczyszczeniami. Zachowanie
zieleni wpływa znacząco na komfort życia mieszkańców, co ma szczególne znaczenie w świetle propozycji
dopuszczającej powstania kolejnej, w promieniu 1 km, stacji benzynowej vis a vis stacji Orlen. Ponadto wzmożony ruch
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6. Wnoszę o zwiększenie ilości miejsc postojowych dla nowo powstających budynków do dwóch na jedno mieszkanie
(obecny standard to 2-3 samochody na rodzinę). W projektach dla nowych inwestycji mieszkaniowych udziela się zgody
na niższe wskaźniki (1,2 - 1,3) co powoduje, że mieszkańcy nowych inwestycji są zmuszeni do zastawiania
samochodami dróg osiedlowych i parkingów należących do sąsiednich wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych w
pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W ten sposób kolejne tereny zielone są niszczone przez parkujące auta, jak
również drogi dojazdowe do osiedli są zastawione uniemożliwiając dojazd służb ratowniczych czy też przejście ludzi
chodnikiem. Bardzo niski wskaźnik miejsc parkingowych powoduje wzrost kosztów i wydatków miasta, gdyż w
przyszłości UM będzie musiał przeznaczyć tereny oraz środki finansowe na budowę placów i parkingów miejskich.
Urzędnicy powinni wyznaczyć developerom realne wskaźniki miejsc przypadających na lokal/mieszkańców nowych
budynków i od inwestora wymagać ich spełnienia jak również kosztów ich budowy. Obecnie część inwestorów
maksymalizuje zyski poprzez brak zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, a koszty finansowe takiego
postępowania będą przerzucane na wszystkich mieszkańców Mysłowic. Wnioskuję aby na wszystkich terenach
przeznaczenia oznaczonych jako MN, MNU, MW, MWU wskaźnik miejsc parkingowych przypadających na ł lokal wynosił
minimum 2 miejsca parkingowe.

x

b

dz. nr 604/128
(ul. Plebiscytowa)

Treść wniosku

samochodów na, już i tak zakorkowanym skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Bończyka, potęgować będzie smog powstający
ze spalin samochodowych. Wnioskuję aby wszystkie tereny w dzielnicy Bończyk-Tuwima oznaczone na mapie kierunków
zagospodarowania przestrzennego będącej załącznikiem do obecnego studium z 2008 r. symbolami B.23.U/ZU;
8.16.U/ZU; B.17.U/ZU; B.18.U/ZU zostały zamienione na tereny o przeznaczeniu ZU zgodnie z warunkami opisanymi w
obecnym studium (strona C-6) lub zgodnie z punktem 2 niniejszego wniosku.

145.6

-”-

146

2019-11-29

x

Niniejszym pismem wnosimy o dokonanie zmiany w przeznaczeniu działki nr ewid. 604/128 z funkcji rolniczej i rekreacyjnej
na działkę o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka zlokalizowana jest przy ul. Plebiscytowej i
posiada pełne uzbrojenie we wszystkie media.
Starania w przedmiotowej sprawie prowadzimy prawie od 9 lat. W 2011 r. I Z-ca Prezydenta Miasta mgr inż. Grzegorz
Brzóska poinformował nas, iż nasz wniosek został włączony do rejestru wniosków o charakterze planistycznym. Kolejne
lata to monity i oczekiwania na szczęśliwy finał tj. opracowania Analizy Zmian (studium) w Zagospodarowaniu
przestrzennym miasta.

147

2019-11-29

x

Wnoszę o dokonanie zaliczenia działki nr 563/125 w pełni uzbrojonej we wszystkie media do działek o charakterze
budowlanym. Działka zlokalizowana jest przy ul. Krasowskiej, pomiędzy istniejącą zabudową mieszkalną, w sąsiedztwie
mojej współwłasności jaką jest nieruchomość o nr ew. 561/124 - Krasowska 4.

dz. nr 563/125
(ul. Krasowska)

148.1 2019-11-29

x

1. Wykreślenie ze studium projektowanych dróg mających stanowić południową oś komunikacyjna łączącą węzeł A4 i
Obrzeżną Zachodnią z węzłem drogi ekspresowej S-1 w granicy miast Mysłowice i Lędziny oraz drogi o przebiegu
wschód - zachód łączącej ul. Dzierżonia w Wesołej z ul. Brzezińską. Powstanie tych dróg podzieli dzielnicę
Larysz - Hajdowizna, spowoduje duże natężenie ruchu samochodowego w dzielnicy, zwiększy zanieczyszczenie
powietrza. Aktualny układ dróg jest wystarczający dla zapewnienia płynnego ruchu w dzielnicach południowych.
Modernizacja istniejących dróg do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi będzie wystarczającym
rozwiązaniem dla południa miasta.

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1689/132

148.2

-”-

2. Pozostawienie terenów zakwalifikowanych jako tereny mieszkaniowe w dzielnicy Larysz - Hajdowizna (tereny G.25.MN;
G.27.MN ) pod zabudowę tylko i wyłącznie jednorodzinną, pozostawienie terenów wartościowych przyrodniczo w
nienaruszonym stanie . Takie przeznaczenie w/w terenu zapewni wysokie walory estetyczne, bezpieczeństwo publiczne
oraz poprawę funkcjonalności oraz ład przestrzenny.

Larysz – Hajdowizna

3. Nie poszerzanie terenów przemysłowych w rejonie ul. Fabrycznej, przeznaczenie terenów w części przylegającej do
ul. Laryskiej pod zabudowę jednorodzinną, a pozostałą część terenów oznaczonych na mapach Studium jako G.28.UP
na tereny zieleni urządzonej oraz tereny sportu i rekreacji. Uporządkuje to w zwarty i czytelnie wyodrębniony obszar o
podobnym charakterze użytkowania i zagospodarowania, stwarzając strefę buforową w postaci terenów zielonych na
styku obszarów o odmiennym sposobie i intensywności zagospodarowania (tereny przemysłowe w rejonie
ul. Fabrycznej). Zapobiegnie to również potencjalnym konfliktom sposobów zagospodarowania i zapewni poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców.

Larysz – Hajdowizna

-”-

148.3

-”-

-”-

148.4

-”-

-”-

4. Wykreślenie z projektowanego Studium obszarów pod budowę cmentarza miejskiego w rejonie ul. Ptasiej (Szybiki
Kopalni Dar Karola). W sąsiedztwie tych terenów znajdują się cieki wodne i ekologicznie ważne dla środowiska obszary.
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Budowa cmentarza w tym rejonie może spowodować dewastację tych terenów przez emitowane zanieczyszczenia.
Spowoduje to również zwiększony ruch samochodowy. Proponujemy pozostawienie tych terenów jako tereny zieleni
urządzonej lub tereny zielone z usługami sportu, rekreacji i wypoczynku. Część tej powierzchni wzdłuż ul. Orła Białego
proponujemy przekształcić w tereny zabudowy jednorodzinnej - MN.

148.5

148.6

-”-

-”-

-”-

5. Zagospodarowanie zbędnych PKP i KWK Mysłowice terenów kolejowych (byłe linie kolejowe) na cele zintegrowanego
węzła dróg rowerowych, zaprojektowanie nowych dróg z wykorzystaniem istniejących ścieżek, powiązanie terenów
parkowo-rekreacyjnych oraz połączenie z terenami rekreacyjnymi w miastach sąsiednich wraz z zapewnieniem
bezpiecznych przejazdów w miejscach skrzyżowań z drogami szybkiego ruchu i liniami kolejowymi. Budowa tras
rowerowych będzie również alternatywą dla ruchu samochodowego, zapewni realizację celu rozwoju miasta jakim jest
zdrowe środowisko zamieszkania, zdrowe i zróżnicowane środowisko przyrodnicze, a także sprzyjać będzie aktywizacji
zdrowotnej społeczeństwa.

Larysz – Hajdowizna

-”-

6. Pozostawienie terenów zielonych w rejonie ul. Ptasia - Konopnickiej (tereny byłego motocrossu oznaczone na mapie jako
1.17.ZU/U) z możliwością przekształcenia tego obszaru na tereny zieleni urządzonej - parki i tereny rekreacyjnosportowe, zapewniające mieszkańcom południa miasta różnorodne warunki rekreacji i wypoczynku. Tereny południa
miasta ubogie są w zagospodarowane tereny zieleni i wypoczynku. Sto również tereny o podwyższonych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych.

Larysz – Hajdowizna

Larysz – Hajdowizna

148.7

-”-

-”-

7. Przeznaczenie terenów zielonych w rejonie ul. Konopnickiej - Spokojnej (K.7.ZE-1) na teren rekreacyjno-sportowe. Jest
to teren na którym można by zaplanować budowę basenu miejskiego. Tereny określone w studium jako przemysłowousługowe K.12.PU przy ul. Konopnickiej - Zielnioka przekształcić w tereny zabudowy jednorodzinnej. W sąsiedztwie tych
terenów znajduje się tylko zabudowa jednorodzinna i takie przeznaczenie wskazanego obszaru ujednolici okolicę bez
możliwości wprowadzenia tam uciążliwego przemysłu czy usług.

148.8

-”-

-”-

8. Ujednolicenie obszaru w rejonie Krasów i przekształcenie pozostałych niewielkich terenów rolniczych oznaczonych jako
K.27.ZE.II w tereny zabudowy jednorodzinnej. Wokół tych terenów rolnych znajdują się już nieruchomości zabudowane
domami jednorodzinnymi. Zapewni to jednolity obszar o podobnym charakterze użytkowania.

Larysz – Hajdowizna

149

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1689/132dz. nr
1688/132

jw.

150

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1689/132dz. nr
1689/132

jw.

151

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1689/132dz. nr
1688/132

jw.

152

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

153

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

154

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

155

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

156

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

157

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

158

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1689/132, dz. nr
3455/117

jw.

159

2019-11-29

x

Strona 25 z 33

Uwagi

2020-03-12

Lp.

Data
wpływu
wniosku

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres

Treść wniosku

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy wniosek

Rozstrzygnięcie
Prezydenta Miasta w
sprawie rozpatrzenia
wniosku

160

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1689/132, dz. nr
3327/174

jw.

161

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

162

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

jw.

163

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1689/132dz. nr:
610/120, 609/119,
608/119

164

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1689/132, dz. nr:
690/146, 696/146

jw.

165

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

166

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1918/126

jw.

167

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1691/128

jw.

168

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 951/158

jw.

169

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1464/173

jw.

170

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. br: 1237/120,
1238/120

jw.

171

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. br: 1237/120,
1238/120

jw.

172

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.
jw.

173

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 834/158

174

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 951/158

jw.

175

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

176

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

177

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.
jw.

jw.

178

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1047/149

179

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1268/125
(ul. Jaworowa 8a)
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180

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 432/113

jw.

181

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
KW nr 5419

jw.

182

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.
jw.

183

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 3/3456

184

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 3/3456

jw.

185

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1457/112

jw.

186

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr: 1237/120,
1238/120

jw.

187

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr: 1237/120,
1237/120

jw.

188

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

189

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1015/169

jw.

190

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

191

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 3327/174

jw.

192

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
obr. Krasowy, dz. nr:
585/4, 539/4, 538/4,
536/4, 534/4

jw.

193

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1436/173

jw.

194

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.
jw.

195

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
obr. Brzezinka,
dz. nr 1465/173

196

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1463/173

jw.

197

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 3/3456

jw.

198

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1463/173

jw.

199

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

Strona 27 z 33

Uwagi

2020-03-12

Lp.

Data
wpływu
wniosku

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres

Treść wniosku

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy wniosek

Rozstrzygnięcie
Prezydenta Miasta w
sprawie rozpatrzenia
wniosku

200

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

201

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.

202

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna

jw.
jw.

203

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr: 610/120,
609/119, 608/119

204

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr: 610/120,
609/119, 608/119

jw.

205

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 3327/174

jw.

206

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 3327/174

jw.

207

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1236/120

jw.

208

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1236/120

jw.

209

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1236/120

jw.

210

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1962/120

jw.

211

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 1962/120

jw.

212

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 294/130

jw.

213

2019-11-29

x

-”-

Larysz – Hajdowizna /
dz. nr 294/130

jw.

x

Proszę o zmianę studium uikzp (z terenu oznaczonego symbolem ZEII na MW) oraz zmianę MPZP w części dotyczącej
fragmentu będącego “terenem zielonym” ZEII na MUII poniższej działki.
Proponowane zmiany w powyższym zakresie pozostają w zgodzie z głównym celem programu aktywizacji i promocji
terenów mieszkaniowych w dzielnicach południowych miasta, związanym z wyrównaniem rozmieszczenia i gęstości
zaludnienia w mieście. Rozwój zabudowy ma wpływ na wzrost aktywności gospodarczej, zwiększenie ilości miejsc pracy,
zwiększenie przyrostu naturalnego i jednocześnie wzrost dochodów gminy. Zmiana przeznaczenia powyższej działki
wzbogaci oraz uzupełni teren, wpłynie korzystnie na kształtowanie zabudowy, zapewni spójny charakter urbanistycznoarchitektoniczny.
+ 2 załączniki (graficzny oraz kopia pisma do Prezydenta z roku 2016)

dz. nr 753/125
(ul. Słoneczna 2)

dz. nr 651/102
(ul. Plebiscytowa)

dz. nr: 8111/394,

214

2019-12-02

215

2019-12-02

x

Wnosimy wniosek o przekształcenie działki rolnej na budowlaną. Obecnie działka jest sklasyfikowana jako użytki zielone /
grunty orne (IV i V klasa). Nie użytkujemy jej od wielu lat, gdyż działalność rolnicza na tak małym obszarze (niecały1 ha)
jest całkowicie nieopłacalna. Okolica cieszy się coraz większym zainteresowaniem pod względem zasiedlenia, więc
pobliskie działki zostają stopniowo zabudowane. Sami planujemy budowę domu na tym terenie. Obecnie mamy związane
ręce.
+ załącznik graficzny

216

2019-12-02

x

Niniejszym wnosimy o zmianę przeznaczenia działek o numerach 8111/394, 8168/394, 8780/443, 9087/403, 3258/8,
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usytuowanych w Dzielnicy Janów-Ćmok w obecnym Studium oznaczonych jako E.8.MWU - tereny zabudowy mieszanej:
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej na E.7.ZU na teren zieleni urządzonej (park) oraz zachowanie
tejże funkcji na sąsiednich działkach: 8769/394, 8110/394, 9086/403, 3257/8.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice z dnia 30.10.2008 r.
dzielnica Mysłowic Janów Miejski-Ćmok już w owym czasie była terenem o dużej gęstości zaludnienia i silnie zabudowanym.
Pomimo tego w ciągu ostatnich 11 lat obserwujemy dalsze intensywnie powstawanie różnego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej w postaci domów wielorodzinnych (Osiedle Prezydenckie, Osiedle Chopina Park, Moniuszki Park), domów
szeregowych (Osiedle Cedrowa) oraz domów jednorodzinnych. Ta stale rosnąca ilość ludności naszej dzielnicy niestety nie
zaowocowała powstaniem nowych terenów zieleni miejskiej czy rekreacji, aby zaspokoić potrzeby dotychczasowych i
nowych mieszkańców. A ci oczekują, iż zgodnie z Programem Rewitalizacji Miasta Mysłowice będą mogli wypoczywać na
terenach zieleni urządzonej jako parki oraz tereny rekreacyjno-sportowe, także w nowych lokalizacjach bez konieczności
używania samochodu czy też opuszczania granic swojego miasta, żeby się do takowych miejsc dostać („dogodna
dostępność"). W chwili obecnej mamy do czynienia z tak ogromnym deficytem w tym względzie, że są oni zmuszeni do
spacerowania z dzieckiem, czy też swoim czworonożnym pupilem wśród budynków, częstokroć bez grama cienia. Każde
bowiem kolejne zabudowywanie gruntów na terenie miasta powoduje, że w przestrzeni, która nas otacza, zmniejsza się
udział zieleni w postaci drzew, krzewów czy łąk. Ba, nawet remonty dróg powodują masowe wycinki pojedynczych czy też
nawet całych alei drzew, co mogliśmy wielokrotnie obserwować w naszej dzielnicy, np. w trakcie remontu ul. Wielkiej
Skotnicy, Janowskiej. Skutkuje to również zmniejszeniem przestrzeni życiowej zwierząt i owadów żyjących na
niezabudowanych do tej pory przestrzeniach terenach. Jesteśmy przekonani, iż nasza dzielnica powinna się rozwijać.
Rozwój ten powinien iść jednakże wielokierunkowo, a nie oznaczać tylko powstawanie nowych budynków. Oprócz budowy
niezbędnej infrastruktury (także mieszkaniowej) musimy również zadbać o zachowanie bądź stworzenie nowych przestrzeni
zielonych, gdzie mieszkańcy naszej dzielnicy mogliby obcować z przyrodą. A jej znaczenie w dobie zmian klimatycznych
będzie tylko rosło. Należy dodać, że sąsiedztwo terenów zielonych realnie podnosi także wartość nieruchomości
sąsiednich. Większość nabywców bardziej ceni sobie mieszkanie w otoczeniu zieleni, niż na betonowej pustyni. Jednym
słowem musi istnieć równowaga pomiędzy strefą budownictwa, a strefą zieloną, ponieważ jest to korzystne dla wszystkich.
Niestety nie potrafimy wymienić choćby jednej „zielonej" inwestycji w naszej okolicy. Wydaje nam się, że stworzenie parku
w obrębie ul. Cedrowej i Jodłowej mogłoby doskonale zaspokoić oczekiwania wielu mieszkańców, co do tej kwestii. W
chwili obecnej przedmiotowa działka porośnięta jest kilkudziesięcioletnimi, dorodnymi drzewami. Dają one cień i stanowią
schronienie dla ptaków, owadów i innych stworzeń. W związku z tym stoimy na stanowisku, iż inwestycja polegająca na
utworzeniu w tym miejscu parku będzie stosunkowo łatwa i tania w realizacji, gdyż wykorzystany zostanie naturalny
potencjał i walory, jakie obecnie oferuje nam ten teren. Wydaje nam się niecelowe i błędne, także z ekonomicznego punktu
widzenia, przeznaczanie zadrzewionego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, aby w tym samym czasie tworzyć park na
innych działkach, gdzie nowe nasadzenia nie tylko będą wymagały olbrzymich nakładów finansowych, ale również
kilkudziesięciu lat, aby małe rośliny zdążyły przeistoczyć się w duże drzewa. Jednym słowem funkcjonowanie takiego
terenu jako parku będzie odwleczone w czasie na wiele, wiele lat. Dodatkowym argumentem za stworzeniem w tym miejscu
zieleni urządzonej jest jego bezpośrednie sąsiedztwo. Mówimy o działkach, które przylegają do terenu oznaczonym jako
teren zieleni urządzonej oraz rekreacyjnym w postaci placu zabaw oraz boisk. Park w tym miejscu byłby naturalnym
przedłużeniem tychże funkcji rekreacyjnych, z których mieszkańcy dzielnicy korzystają już w chwili obecnej. Uważamy, iż
dokonanie wnioskowanej zmiany będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców w tym zakresie, gdyż w chwili
obecnej nie posiadają nawet zielonego skweru, o parku nie wspominając. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty
wnioskujemy jak na wstępie.

8168/394, 8780/443,
9087/403, 3258/8

Niniejszym wnosimy o:
1. Zmianę przeznaczenia obszarów objętych działkami (zgodnie z zał. mapowymi):
a) 3268/244 (Skwer na Ćmoku przy zatoce autobusowej ul. Partyzantów i Miarki)
b) 8891/442, 3915/463, 281, 8890/442 (Skwer przy rondzie Pileckiego)
c) 8624/393 (Skwer przy Kwiatowej)
d) 8078/381, 8079/381, 8080/381 (Skwer przy Lewiatanie)
e) 8853/175, 3526/175, 3525/175, 1632/160, 8855/175, 2594/168, 8854/175, 873/160 (Skwer przy pawilonie Społem)
f) 4101/121, 1028/125, 1027/128, 1026/135 (Skwer przy Sile)
g) 719/59, 723/59, 698/59, 464/59, 530/59, 335/59, 445/59, 724/59, 759/59, 335/59 (Park Leśny).
W aktualnym Studium dla wymienionych działek przewidziano rozmaite przeznaczenie, natomiast według mieszkańców
dzielnicy tereny te powinny zostać zaadoptowane jako zieleń miejska urządzona (zielone skwery, łąki kwietne, mini-parki).
W chwili obecnej w dzielnicy Janów Miejski-Ćmok jest wyraźnie odczuwalny dla mieszkańców deficyt takich miejsc przy

[1]
3268/244, 8891/442,
3915/463, 281,
8890/442, 8624/393,
8078/381, 8079/381,
8080/381, 8853/175,
3526/175, 3525/175,
1632/160, 8855/175,
2594/168, 8854/175,
873/160, 4101/121,
1028/125, 1027/128,
1026/135, 719/59,
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jednoczesnym wzroście ludności wynikającym z intensywnej zabudowy niniejszego obszaru. Na szczególną uwagę
zasługuje teren określony w punkcie a), gdzie planowana jest inwestycja w postaci ogólnodostępnego parkingu. Mieszkańcy
absolutnie nie widzą uzasadnienia dla planowanej inwestycji, czemu dali już kilkakrotnie wyraz w postaci petycji
skierowanych do Prezydenta Miasta Mysłowice. Rozumiejąc potrzebę znalezienia kompromisu między potrzebami lokalnej
społeczności a biznesu jednocześnie zaproponowali alternatywną lokalizację parkingu w pobliżu. Teren ten był ujęty
kilkakrotnie w zadaniu MBO - miał tam powstać psi park. Projekt zdobył około 1000 głosów mieszkańców w edycji MBO
2018.

217.2

217.3

-”-

-”-

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy wniosek

723/59, 698/59, 464/59,
530/59, 335/59, 445/59,
724/59, 759/59, 335/59

-”-

2. Zachowanie dotychczasowego przeznaczenia (zieleń miejska urządzona z usługami sportu, rekreacji i wypoczynku) działek
określonego w Studium - działki o numerach: a) 9053/349, 7774/348, 9054/349, 9057/280, 9056/280, 9055/280 (park
Szopena) b) 1641/122, 1638/130, 1787/141, 1792/148, 1896/158, 3065/174, 506/158, 502/148, 497/141, 494/130, 498/130
(skwer na Ćmoku z łąką kwietną) Obowiązujące Studium zakłada, iż powyższe obszary pozostaną zielenią miejską
urządzoną z usługami sportu, rekreacji i wypoczynku. Takie przeznaczenie działek było w 2008 roku i jest nadal zgodne z
oczekiwaniami lokalnej społeczności. Ta kwestia jest dla mieszkańców priorytetowa. Chcemy podkreślić znaczenie
przeprowadzania realizacji inwestycji w Mysłowicach zgodnie ze Studium, ponieważ coraz częściej obserwujemy praktyki
łamiące założenia wcześniej przyjęte w Studium. Przykładem może być przeznaczenie pod zabudowę terenów, które w
założeniach oznaczone były symbolem E.7.ZU: pod zabudowę Osiedla Park Moniuszki (9262/349, 9263/349).

[2]
9053/349, 7774/348,
9054/349, 9057/280,
9056/280, 9055/280,
1641/122, 1638/130,
1787/141, 1792/148,
1896/158, 3065/174,
506/158, 502/148,
497/141, 494/130,
498/130

-”-

3. Uzgodnienie z Lasami Państwowymi i przeznaczenie terenów objętych działkami: 719/59, 723/59, 698/59, 464/59, 530/59,
335/59, 445/59, 724/59, 759/59, 335/59, na tereny rekreacyjne zieleni urządzonej i nieurządzonej - jako miejski Park Leśny.
Obecnie miejsce to służy do spacerów i wypoczynku dla mieszkańców. Jest to naturalna, leśna droga na Słupną, która
zyska na znaczeniu po wybudowaniu DT.Ś. Są tam piękne duże drzewa, w tym pomniki przyrody. Po niewielkiej inwestycji
polegającej na utwardzeniu ścieżek i prześwietleniu mamy gotowy park.

[3]
719/59, 723/59, 698/59,
464/59, 530/59, 335/59,
445/59, 724/59, 759/59,
335/59, 488/59

[4]
713/59, 711/59, 715/59,
588/59, 591/59,
589/59, 587/59,
595/59, 594/59,

217.4

-”-

-”-

4. Zaplanowanie realizacji inwestycji objętej numerami działek: 713/59, 711/59, 715/59, 588/59, 591/59, 589/59, 587/59,
595/59, 594/59, 488/59, a przewidzianej w Studium jako przyszły Cmentarz Komunalny w sposób innowacyjny. Zamysł
miałby na celu stworzenie cmentarza o charakterze parkowym. Mieszkańcy rozumiejąc konieczność powstania cmentarza
komunalnego jednocześnie pragną optymalnego wytyczenia granic powierzchni dla tej inwestycji jako możliwie
małopowierzchniowej, aby zminimalizować szkody związane z zaadoptowaniem terenów leśnych do tego celu. Marzeniem
byłoby stworzenie sztandarowego przykładu z wyprzedzeniem zaplanowanej i dobrze zaprojektowanej inwestycji, która
będzie mądrze wykorzystywała zasoby naturalne, inwestycji ekonomicznej, innowacyjnej, a przy tym ładnej. idąc za
przykładem nekropolii innych miast europejskich Mysłowice mogłyby się stać prekursorem nowoczesnych rozwiązań
architektonicznych wykorzystujących trendy ekologiczne w imię idei zielonych cmentarzy nawiązujących formą do
otaczającego krajobrazu, w tym wypadku leśnego. Chodzi o stworzenie pięknego miejsca wyciszenia, pamięci, ale także
spacerów, gdzie będzie można nacieszyć oko przede wszystkim pięknem przyrody. Jesteśmy przekonani, iż nasza dzielnica
powinna się rozwijać. Rozwój ten powinien jednakże iść wielokierunkowo, a nie oznaczać tylko powstawanie nowych
budynków. Niedopuszczalne jest też dalsze lokowanie w dzielnicy terenów przemysłowych. Brak planu zagospodarowania
sprawia, że w miejscach przeznaczonych w Studium na cele mieszkaniowe i usługowe powstają przemysłowe hale.
Powoduje to zanieczyszczenie środowiska, wzmożony hałas, ruch samochodów ciężarowych i obniża jakość życia. W
obliczu postępujących zmian klimatycznych, które obecnie obserwujemy, każda inwestycja powinna być poprzedzona
analizą mającą na celu minimalizację faktycznych szkód wyrządzonych przyrodzie. Jako mieszkańcy wielokrotnie
obserwujemy bezmyślne niszczenie tych elementów krajobrazu, które mogłyby być atutem dla nowej inwestycji. Dowodem
na taki stan rzeczy jest fakt odstąpienia inwestora od wycinki kilkudziesięciu drzew tylko dzięki zaangażowaniu i determinacji
protestującej społeczności dzielnicy Bończyk-Tuwima. Dlatego oczekujemy, że włodarze miasta będą rozsądnie podchodzić
do planów budowy niezbędnej infrastruktury (także mieszkaniowej) dbając równocześnie o zachowanie bądź stworzenie
nowych przestrzeni zielonych, gdzie mieszkańcy naszej dzielnicy mogliby wypoczywać, uprawić sport czy obcować z
przyrodą.
+ 4 załączniki graficzne

218

2019-12-02

x

Nie wyrażam zgody na przedstawione w studium / zmianie studium uikzp planowane przeprowadzenie nowej drogi
przebiegającej przez moją działkę nr 3279/14 przy ul. Leśnej 13,co może skutkować wyburzeniem mojego domu.

219.1 2019-12-03

x

1. Wnioskuję o nałożenie obowiązku w studium rezerwowania w planach zagospodarowania terenów pod trasy rowerowe
wraz infrastrukturą - rower miejski, rower wspomagany elektrycznie etc. Ogólne zapisy typu „dopuszcza się wszędzie
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x

b

lokalizacją nie prowadzą powstania spójnej infrastruktury.
219.2

-”-

-”-

2. Wnoszę o zwiększenie ilości miejsc postojowych dla nowo powstających budynków do dwóch na jedno mieszkanie, dla
obiektów handlowych i usługowych min 1 miejsce na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej.

219.3

-”-

-”-

3. Wnoszę o ograniczenie wskaźnika maksymalnej intensywności zabudowy dla budynków wielorodzinnych do 1,
jednorodzinnych 0,3, dla usług i handlu 0,5 na obszarze dzielnicy Bończyk-Tuwima.

x

219.4

-”-

-”-

4. Wnoszę, z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne o nałożenie wymogu zachowania powierzchni biologicznie czynnej
na poziomie min 50% powierzchni działki dla nowych inwestycji na obszarze dzielnicy Bończyk-Tuwima.

x

219.5

-”-

-”-

5. Wnoszę o zarezerwowanie w studium miejsc na parki miejskie w obszarach zabudowy wielorodzinnej umożliwiające
dostęp do tych parków bez konieczności korzystania z komunikacji aby mieszkańcy mogli z nich korzystać w ramach
codziennych spacerów. Wpłynie to też pozytywnie na ograniczenie negatywnych zmian klimatycznych.

x

b

x

b

219.6

-”-

-”-

6. Wnoszę o aktualizację dokumentów planistycznych w tym analiz - mamy rok 2019, studium będzie opracowywane w
latach 2020-2021 analizy są datowane na 2015 roku wg stanu sprzed wielu lat wstecz co pomija dynamiczne zmiany w
zagospodarowaniu w ostatnich latach - w tym boom inwestycyjny i przekształcenia wynikłe z planów zagospodarowania
które weszły w życie lub są w ostatnim stadium opracowania a powstały po wykonaniu analizy i nie zostały w nich
uwzględnione.

219.7

-”-

-”-

7. Wnoszę o uwzględnienie w studium stanu faktycznego prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy
Bończyk-Tuwima w tym uwag przyjętych do uwzględnienia w planie. Wnoszę o nie wprowadzanie do studium zapisów
sprzecznych z przygotowanym planem który pochłonął znaczne środki finansowe oraz energię społeczną.

x

219.8

-”-

-”-

8. Wnoszę umieszczenie zapisów zakazujących tworzenie dróg publicznych w postaci ciągów pieszo-jezdnych. Brak
chodnika na terenie mocno zurbanizowanych wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ludzi.

x

b

219.9

-”-

-”-

9. Wnoszę wprowadzenie do zapisów studium obowiązku rezerwowania miejsc na place zabaw dla dzieci w tym określenie
wymogów minimalnych powierzchni placów zabaw w stosunku do przewidywanej, docelowej liczby mieszkańców
danego obszaru.

x

b

x

1. Naniesienie na załączniki graficzne Studium złoża Brzezinka 3 i innych udokumentowanych złóż węgla kamiennego
występujących na terenie miasta Mysłowice.
Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym prawem udokumentowane złoża węgla kamiennego podlegają ujawnieniu w
Studium. Studium nie uwzględniające występowania na obszarze Gminy udokumentowanych złóż kopalin, narusza
przepisy: art.10 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp),
art.95 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (dalej: pgg) oraz art.72 ust.1 pkt 1-2 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

x

2. Pozostawienie bez zmian funkcji obecnych terenów PU (wg. obecnego Studium G40 PU; G50PU; G52PU) znajdujących
na terenie i wokół planowanego Zakładu Górniczego Brzezinka 3. W szczególności nie przekształcania terenów PU na
tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Uzasadnienie: Wniosek zgodny jest z dokumentami przedłożonymi przez gminę w konsultacjach społecznych. Ww. obszar
jest wg. dokumentów udostępnionych na etapie konsultacji społecznych obszarem planowanym jako obszar aktywności
gospodarczej nr II i miejsce lokalizacji ZG Brzezinka 3. Spółka popiera znajdujące się w obecnie obowiązującym Studium
ustalenia w tym zakresie, wnosząc o zachowanie dotychczasowego charakteru obszaru.

[2]
obr. Brzezinka,
G40PU, G50PU,
G52PU (rejon ul.
Piaskowej)

3. Uwzględnienie lokalizacji planowanego Zakładu Górniczego ZG Brzezinka 3 na działkach ewidencyjnych: 1149/150;
1150/150; 1151/150; 281/149; 850/154; 1555/147; 1557/149; 1561/149; 1559/149; 1552/146; 1554/147; 1556/149;
1558/149; 1560/140; 151; 152; 307/42; 157/40; 160/37; 168/43; 166/43; 164/43; 162/43 oraz 311/42 część ; 214/42;
312/42; 313/42; 306/42 obręb 0001 Brzezinka w Mysłowicach; rejon ul. Piaskowa.
Uzasadnienie: Wnioskodawca w oparciu o obecnie obowiązujące Studium i plan miejscowy wykonał szereg opracowań i
uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża Brzezinka 3 oraz uzyskał decyzję środowiskową. Przed
ukończeniem procedury zmiany Studium wnioskodawca będzie dysponował decyzją koncesyjną i przystąpi do realizacji
projektu w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wnioskuje się zatem o uwzględnienie faktu
planowanej lokalizacji Zakładu Górniczego Brzezinka 3.

[3]
obr. Brzezinka
dz. nr: 1149/150,
1150/150, 1151/150,
281/149, 850/154,
1555/147, 1557/149,
1561/149, 1559/149,
1552/146, 1554/147,
1556/149, 1558/149,

220.1 2019-12-04
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-”-
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1560/140, 151, 152,
307/42, 157/40, 160/37,
168/43, 166/43, 164/43,
162/43 oraz 311/42
część, 214/42, 312/42,
313/42, 306/42 (rejon
ul. Piaskowej)

220.4

220.5

220.6

-”-

-”-

-”-

-”-

4. Zachowanie terenów o funkcji TK (tereny kolejowe) w obecnym Studium prowadzących od bocznicy kolejowej Haldex do
funkcjonującej w Mysłowicach linii kolejowej.
Uzasadnienie: Funkcjonowanie tzw. obszaru aktywności gospodarczej nr II związane jest z istnieniem bocznicy kolejowej.
Istniejąca bocznica kolejowa odciąża ruch drogowy na otaczających drogach. Przedmiotowa bocznica kolejowa może
obsługiwać również obszar działalności gospodarczej nr III.

[4]
obr. Brzezinka tor
kolejowy do bocznicy
kolejowej Haldex (rejon
ul. Piaskowej)

-”-

5. Ustalenie lub dopuszczenie infrastruktury kolejowej na terenie działek 855/131; 841/142; 1573/144; 311/42 zgodnie z
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (zał. nr 1) oraz naniesienie na Studium
połączenia pomiędzy ul. Nowocmentarną i ul. Piaskową .
Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Południowa
działki 840/127; 855/131 są przeznaczone na funkcje KK - tereny komunikacji kolejowej. A działki 1573/144 i 845/144
położone na terenie mpzp Brzezinka Północna na terenie KDD/KK. Spółka wnosi o utrzymanie tych ustaleń w Studium.
Wniosek również zmierza do utrzymania połączenia drogowego ul. Nowocmentarnej z ul. Piaskową.

[5]
obr. Brzezinka, dz. nr:
840/127, 855/131,
841/142, 1573/144,
311/42, 845/144
(ul. Nowocmentarna
/Piaskowa)

-”-

6. Naniesienie na załączniku graficznym do Studium (plansza kierunki) przebiegu ul. Piaskowej po działkach 1575/142;
1574/142; 315/36; i ustalenie dla przedmiotowego przebiegu oznaczenia KDD (droga publiczna)
Uzasadnienie: Ulica Piaskowa w obecnym Studium nie jest zdefiniowana jako KDD, a jest to droga niezbędna nie tylko do
obsługi obszaru aktywności gospodarczej nr II, ale również i obszaru nr I. Przy tej drodze znajdują się również instalacje
gminne takie jak PSZOK.

[6]
obr. Brzezinka
dz. nr: 1575/142,
1574/142, 315/36
(ul. Piaskowa)

7. Utrzymanie/wprowadzenie dla tzw. obszaru aktywności gospodarczej nr I (obszar objęty mpzp rejonu ul. Cmentarnej)
następujących ustaleń:
a) Utrzymanie funkcji PU;
b) Skomunikowanie terenów CTL-u (obszar aktywności gospodarczej nr I) drogą KDD do ul. Cmentarnej po działkach
325/13 i 241/13. (zał. nr 2);
c) Uwzględnienie w Studium dodatkowych połączeń drogowych ww. obszaru za pomocą dróg publicznych z ul. Cmentarną i
ewentualnie ul. Piaskową;
d) Skomunikowanie terenów CTL-u linią kolejową oraz umożliwienie/ dopuszczenie ustaleniami Studium budowy bocznicy
kolejowej na terenie (zał. nr 3).
[7]
Uzasadnienie: Obszar aktywności gospodarczej nr I należy w przeważającej mierze do CTL-u. Spółka wnosi o utrzymanie
obr. Brzezinka (rejon ul.
w Studium na terenach CTL-u funkcji PU tj. funkcji uwzględniającej sposób zagospodarowania zgodny z obecnie
Cmentarnej)
obowiązującym mpzp rejonu ul. Cmentarnej, ale równocześnie umożliwiającym na zmianę mpzp w kie-runku funkcji
przemysłowej w tym umożliwienie obsługi przedmiotowego terenu przez transport kolejowy i wybudowanie bocznicy.
Elementem powyższego wniosku jest również zaprojektowanie na poziomie Studium drogowego połączenia obszaru mpzp
Cmentarna z drogowym układem komunikacyjnym, gdyż należy zauważyć, że obszar ten nie posiada zagwarantowanego
połączenia z jakimikolwiek drogami publicznymi. Miejscowy plan zagospodarowania zakłada wyjazd z obszaru po działce
240/13, lecz w Studium nie ma kontynuacji tej drogi.
Spółka wnosi również o rozważenie dodatkowych włączeń za pomocą dróg publicznych obszaru objętego mpzp rej.
ul.Cmentarnej z ul. Cmentarną, gdyż tak duży teren inwestycyjny powinien być skomunikowany co najmniej 2-3 drogami
publicznymi.

220.7

-”-

-”-

220.8

-”-

-”-

8. Ustalenie funkcji KDD dla działek: 2385/248; 2386/248; 309/79; 325/13 (dot. części działki); 241/13; celem wytworzenia
układu komunikacyjnego łączącego:
- ul. Cmentarną,
- tereny objęte mpzp "Cmentarna" (tereny CTL),
- tereny przemysłowe bocznicy Haldex,
- tereny działek (o przeznaczeniu PU w planie) znajdujących się na południe od cmentarza przy ul. Cmentarnej, a objętych
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mpzp Brzezinka Południowa,
z drogą GOP (S1) poprzez działki 2385/248; 2386/248; 309/79 (zał. nr 4).
Uzasadnienie: Tereny tzw. obszarów aktywności gospodarczej nr 1,11,III nie posiadają wydolnego i niekolizyjnego
połączenia z drogami wyższej klasy niż drogi gminne. Jest wskazanym niekolizyjne wyprowadzenie ruchu kołowego na
drogę S1.
9. Wprowadzenie (wrysowanie na załączniku graficznym) ul. Cmentarnej do Studium jako drogi publicznej.

220.9

221

-”-

2019-12-04

-”-

x

UZASADNIENIE OGÓLNE WNIOSKÓW DO ZMIANY STUDIUM
Powyżej przedstawione wnioski do Studium zawierają kwestie, które powinny wg. Wnioskodawcy zostać uwzględnione przy
planowaniu rozwoju tej części Mysłowic. Tereny, których dotyczą wnioski są wg. opracowań przedstawionych w
konsultacjach społecznych definiowane jako obszary aktywności gospodarczej (tj. obszar I, obszar II; obszar III), a
dotychczas wykorzystywane są jako tereny usług i tereny przemysłowe. Obszary te sąsiadują z obszarami IV i V.
Złożone wnioski zmierzają do zagwarantowania na poziomie Studium (co przełoży się z czasem na plany miejscowe, a
następnie na faktyczny sposób zagospodarowania terenów) do wytworzenia układu komunikacyjnego, takiego który nie
będzie wprowadzał ruchu kołowego na tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Proponowany układ komunikacyjny w praktyce będzie wykonany przez podmioty zainteresowane zagospodarowaniem
przedmiotowych terenów zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych. Warunkiem nałożenia przez gminę obowiązku z
art. 16 - ustawy o drogach publicznych - jest jednakże, aby drogi te były drogami publicznymi (drogi KDD).
Zachowanie dotychczasowej linii kolejowej idącej do obecnych terenów Haldex i zapewnienie możliwości funkcjonowania
bocznicy i toru odstawczego, a także umożliwienie wytworzenia nowych włączeń kolejowych (oraz bocznicy) na tzw. obszar
I (obecne tereny CTL) zmierza do odciążenia drogowego układu komunikacyjnego przez niekolizyjny i niewywołujący
konfliktów społecznych ruch kolejowy. Z przedmiotowych bocznic i linii kolejowej (a zwłaszcza bocznica na obszarze
aktywności gospodarczej nr I) będzie mogła być wykonywana obsługa nie tylko obszarów I i II (planowana budowa Zakładu
Górniczego Brzezinka 3), ale również obszaru III (planowana budowa hal przez firmę 7R Projekt 15 Sp. z o.o.), a także
obszaru istniejących hal przy węźle Brzezinka.
Proszę o zmianę zapisów MPZP dot. nieruchomości niezabudowanej, której jestem właścicielem, tj. działki nr 3114/14 w
obrębie Brzezinka Leśna/Topolowa. Mimo, iż działka w całości została zaklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe “B”,
obszar ten w dalszym ciągu w przeważającej części ma zaplanowaną ulicę zbiorczą tranzytową, co skutkuje
niemożliwością zabudowania działki. Tym samym proszę o wykreślenie planu drogi tranzytowej przebiegającej przez
działkę nr 3114/14 - wg uzyskanych przeze mnie informacji odstąpiono od realizacji planowanej inwestycji, tj. budowy drogi.
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