
Uzasadnienie

Przedstawione do uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mysłowice jest kolejną edycją tego dokumentu. Poprzednie Studium zostało uchwalone w roku 

2008 (uchwała  nr  Nr  XXX/656/08  Rady  Miasta  Mysłowice  z dnia  30 października  2008 r.)  i było 

podstawą do wykonania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego  miasta, które miały 

wpływ  na  jego  rozwój  przestrzenny.  Kierunki  rozwoju  miasta  zapisane  w tamtym  dokumencie 

w sposób właściwy odwzorowywały ówczesne rozpoznanie problemów rozwojowych i w znacznym 

stopniu  zostały  zrealizowane.  Świadczy  o tym  również  fakt,  iż  studium  nie podlegało  częściowej 

zmianie.  Jednak  skala  potrzeb  miasta  i zmiany  w przepisach  dotyczących  planowania 

i zagospodarowania przestrzennego spowodowały konieczność wykonania nowego dokumentu. Jako 

przykład  zmian  w przepisach  należy  podać  konieczność  opracowania  bilansu  terenów,  który  ma 

obrazować  zapotrzebowanie  na  nową  zabudowę  mieszkaniową  (z  uwzględnieniem  prognoz 

demograficznych i możliwości finansowych gminy) oraz chłonności terenów (o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i terenów przeznaczonych już pod zabudowę w planach 

miejscowych). Porównanie określonego zapotrzebowania z chłonnościami terenów pozwala określić, 

na ile niezbędne jest wyznaczenie nowych terenów pod np. zabudowę mieszkaniową.

Uchwałę  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Mysłowice  Rada  Miasta  przyjęła  27 lutego  2014 r.  (nr 

LII/981/14). Następnie wykonane zostały dwa istotne opracowania: Opracowanie ekofizjograficzne dla 

miasta  Mysłowice  oraz  Aktualizacja  studium komunikacyjnego miasta  Mysłowice.  Opracowania  te 

stanowiły  ważne  przesłanki  dla  prac  nad  studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego.

Przyjęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice to 

najważniejszy  akt  polityki  przestrzennej  miasta,  realizowanej  sukcesywnie  poprzez  dokumenty 

planistyczne  w zgodności  ze  Studium.  Z istoty  swojej  Studium  jest  dokumentem,  który  w sposób 

kompleksowy  odnosi  się  do  całości  problemów  przestrzennych  miasta.  Składa  się  z części 

analitycznej,  tj.  uwarunkowań  oraz  części  syntetycznej  ustalającej  kierunki  zagospodarowania 

przestrzennego.

Część  analityczna  dotyka  wszystkich  problemów mających  wpływ  na  rozwój  miasta  –  od  relacji  

zewnętrznych, poprzez strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, sytuację planistyczną, środowisko 

przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, demografię, warunki życia mieszkańców, własności gruntów do 

infrastruktury  technicznej,  w tym  systemów  komunikacji.  Ten  szeroki  przekrój  potrzebny  jest  dla 

pełnego  zobrazowania  czynników  mających  wpływ  na  rozwój  miasta,  które  następnie  zostały 

przekształcone w dokument ustalający kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Skala opracowania i kompleksowość problematyki nie pozwalają ze swojej istoty na rozwiązywania 

problemów detalicznych – pokazano problemy w skali miejskiej i dla nich ustalono stosowne wytyczne. 



Problematyka  szczegółowa  znajdzie  swoje  odbicie  w miejscowych  planach  zagospodarowania 

przestrzennego dla których zgodność ze studium będzie podstawą ich prawidłowości. Pozwoli to na 

prowadzenie spójnej polityki, zarówno lokalnej jak i miejskiej.

Przedstawiony  dokument  zawiera  również  listę  uwag  złożonych  w procedurze  tworzenia  studium, 

które zostały przez Prezydenta Miasta rozpatrzone i nieuwzględnione, i w związku z tym podlegają 

rozstrzygnięciu przez Radę Miasta. Nieuwzględnienie uwag (w całości lub w części) związane jest 

głównie  z ich  niespójnością  z polityką  przestrzenną  miasta  lub  niemożnością  ich  bezpośredniego 

uwzględnienia  bez  naruszenia  ładu  przestrzennego.  Część  uwag  stanowią  tzw.  uwagi 

bezprzedmiotowe, tj. takie, które dotyczą kwestii nie będących przedmiotem studium, nie odnoszących 

się do ustaleń projektu studium oraz takich, dla których studium spełnia postulaty zawarte w uwagach.
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