
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bolina Północ w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

jednolity  Dz. U.  z 2020 r.,  poz. 713 z późn.  zm.),  art. 14 ust. 1 w związku  z art. 27  ustawy  z dnia

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,

poz. 741 z późn. zm.).

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolina

Północ w Mysłowicach,  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Miasta  Mysłowice  LVI/842/18  z dnia

18 października 2018 r.,  opublikowanego  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego

poz. 6728 z dnia 26 października 2018 r.

§ 2. Granicę  obszaru  objętego  przystąpieniem  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na załączniku mapowym, stanowiącym integralną

część niniejszej uchwały.

§ 3. Zakres zmiany planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Mysłowice

          (-) Dariusz Wójtowicz



Załącznik do Uchwały nr ..................
Rady Miasta Mysłowice
z dnia ............................. 2021 r.

GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA

GRANICE NIERUCHOMOŚCI

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PRZYSTĄPIENIEM 

DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OZNACZENIA



Uzasadnienie

Zgodnie  z art. 14 ust. 5 ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  przed  podjęciem

uchwały  o przystąpieniu  do  sporządzenia  planu  miejscowego  Prezydent  Miasta  wykonuje  analizy

dotyczące  zasadności  przystąpienia  do  sporządzenia  planu  lub  jego  zmiany  i stopnia  zgodności

przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

Wobec  powyższego  została  przeprowadzona  analiza  zasadności  przystąpienia  do  sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta

Mysłowice dla obszaru wskazanego w niniejszej uchwale.

Obszar  objęty  opracowaniem  znajduje  się  w granicach  obowiązującego  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  Bolina  Północ w Mysłowicach  (Uchwała  nr  LVI/842/18 Rady

Miasta Mysłowice z dnia 18 października 2018 r.)

Zgodnie  z art. 32 ust. 1 ustawy  z dnia  27 marca  2003 roku  o planowaniu  i zagospodarowaniu

przestrzennym  Prezydent  Miasta  Mysłowice  dokonał  analizy  zmian  w zagospodarowaniu

przestrzennym  miasta  Mysłowice  w celu  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego

w czerwcu 2015 roku, kolejna analiza musi zostać wykonana w trakcie obecnej kadencji. Dokument

jednak dopuszcza  opracowanie  niezbędnych  do  zrealizowania,  małych  planów  o charakterze

interwencyjnym.

Przyczyną podjęcia prac nad przystąpieniem był wniosek złożony w lutym bieżącego roku o zmianę

miejscowego planu Bolina Północ w zakresie zmiany treści paragrafu piątego przedmiotowego planu

poprzez dodanie do listy wykluczeń określonych zakazów jednocześnie  umożliwiających realizację

nowej  inwestycji  na  wskazanym  obszarze.  Wnioskowane  zmiany  podyktowane  są  możliwością

wykorzystania  potencjału  rozwojowego  terenu  poprzemysłowego  oraz  jego  rewitalizacji  poprzez

wybudowanie  nowoczesnej  ocynkowni  ogniowej  w  ramach  rozbudowy  istniejącego  w  tym terenie

przedsiębiorstwa.  Celem  przedsięwzięcia  jest  zwiększenie  konkurencyjności  wyrobów  lokalnego

przedsiębiorstwa, a także utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia pomimo likwidacji miejsc pracy

związanej z wygaszaniem górnictwa w regionie. W miejscowym planie dopuszczona jest zabudowa

produkcyjno-usługowa, w którą wpisują się  inwestycje rozwijające nowoczesny przemysł w mieście

Mysłowice. Uwzględniając charakter sąsiedztwa terenu potencjalnej inwestycji oraz kierunek rozwoju

tego  obszaru,  przedsięwzięcie  wkomponuje  się  w planowane  zagospodarowanie  terenu  oraz  jest

zgodne z zapisami obowiązującego studium. Podjęcie takich działań zapewni dalszy rozwój tej części

miasta oraz aktywizację zawodową lokalnej społeczności.

Mając  na  względzie  zakres  proponowanej  zmiany  planu  przeprowadzona  procedura  będzie  miała

charakter interwencyjny wpisujący się w zakres analizy zmian i harmonogram prac planistycznych.

W chwili obecnej obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta  Mysłowice  (Uchwała  Nr  XXX/656/2008  Rady  Miasta  Mysłowice  z dnia  30 października



2008 r.)na podstawie którego był sporządzany obowiązujący miejscowy plan. Zmiana planu nie będzie

ingerować  w zmianę  obowiązującego  przeznaczenia  terenów,  w związku  z czym  zapisy  zmiany

nie będą naruszać ustaleń studium.

W  chwili  obecnej  trwają  prace  nad  opracowaniem  zmiany  Studium  uwarunkowań  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego, które są na etapie rozpatrywania uwag przez Prezydenta miasta.

Projekt nie przewiduje zmiany kierunku przeznaczenia dla przedmiotowego terenu w związku z tym

nie ma obaw co do wykazania, przy uchwalaniu miejscowego planu, zgodności z nowo uchwalonym

Studium.

Zakres  prac  planistycznych  ustala  się  zgodnie  z obowiązującą  ustawą  o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowane jest osiągnięcie rezultatów w postaci:

- uszczegółowienia polityki parkingowej dostosowanej do rodzaju inwestycji umożliwi  efektywniejsze

wykorzystanie terenów inwestycyjnych

- usprawnienia procedur lokalizowania zamierzeń inwestycyjnych,

- podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności terenów poprzez ujednolicenie norm prawnych

- umożliwienia  rozwoju istniejącym przedsiębiorstwom – podniesienie  konkurencyjności  w zakresie

wyspecjalizowanej produkcji i usług na rynku

-  utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia

-  rewitalizacji  i  ponownego  wykorzystania  zdegradowanych  terenów  poprzemysłowych  na  cele

przemysłowe z zachowaniem nowoczesnych norm.

Wobec  powyższego zasadne wydaje  się  podjęcie  działań  mających na celu  zmianę  miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ w Mysłowicach.

Prezydent Miasta Mysłowice wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.

NACZELNIK

Wydziału Architektury,

 Planowania i Strategii

(-) mgr inż. arch. Szymon JAWOR


