
 

 

 
Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr LXI/1023/2009 
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009 r 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , ,Nowe Piaski” w Czeladzi 
 

 
Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygniecie Rady Miejskiej 
załącznik do uchwały nr  
LXI/1023/2009 z dnia 29 grudnia 
2009r 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  
i adres 
zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo
ści, której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 
dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 
uwaga 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 03.11.2009 Wyciślik Paweł,           

ul. Piaskowa 
98/1, 
41-253 Czeladź 

wprowadzenie w 
zapisie planu  
zakazu budowy 
stacji telefonii 
komórkowej przy 
ulicy Wiosennej 

63/4, karta 
mapy 54 

3MNi   
 
 

X 

  
 
 

X 

Zapis planu nie zezwala na 
lokalizację wolno stojących 
masztów, anten i konstrukcji 
wsporczych stacji bazowych 
telefonii komórkowej, dopuszcza ich 
lokalizację pod warunkiem 
usytuowania na dachu budynku 
usługowych, produkcyjnych, 
magazynowych i składowych. 
Wprowadzenie na całym obszarze 
objętym planem całkowitego 
zakazu lokalizacji stacji bazowych 
telefonii komórkowych jest 
niemoŜliwe, gdyŜ ten typ sieci jest 
zaliczany do infrastruktury 
technicznej. 
 

2 03.11.2009 Łakomik 
Romualda,  
ul. Piaskowa 
98/2, 
41-253 Czeladź 

wprowadzenie w 
zapisie planu  
zakazu budowy 
stacji telefonii 
komórkowej przy 
ulicy Wiosennej 

63/3, karta 
mapy 54 

3MNi   
 
 

X 

  
 
 

X 

Zapis planu nie zezwala na 
lokalizację wolno stojących 
masztów, anten i konstrukcji 
wsporczych stacji bazowych 
telefonii komórkowej, dopuszcza ich 
lokalizację pod warunkiem 
usytuowania na dachu budynku 
usługowych, produkcyjnych, 
magazynowych i składowych. 
Wprowadzenie na całym obszarze 
objętym planem całkowitego 
zakazu lokalizacji stacji bazowych 
telefonii komórkowych jest 
niemoŜliwe, gdyŜ ten typ sieci jest 
zaliczany do infrastruktury 
technicznej. 



 
3 06.11.2009. Barska 

Agnieszka, 
ul. 
Kruczkowskiego 
1 / 2 
 41-200 
Sosnowiec 

dopuścić w zapisie 
planu na terenie 
usług powstanie 
placówki oświatowej 
przy spełnieniu 
następujących 
warunków: 
odpowiedni lokal 
zapewniający 
bezpieczne i 
higieniczne warunki 
dzieciom i 
pracownikom 
przebywającym na 
jego terenie, 
posiadanie 
pozytywnej opinii 
powiatowego 
inspektora 
sanitarnego, 
powiatowego 
komendanta 
Państwowej StraŜy 
PoŜarnej. 

10/19, karta 
mapy 58 

13U W części: 
dotyczącej 
dopuszczenia 
usług oświaty 

W  części:  
dotyczącej 
zapisów spełnieniu 
warunków 
dotyczących 
odpowiedniego 
lokalu 
zapewniającego 
bezpieczne i 
higieniczne 
warunki dzieciom i 
pracownikom 
przebywającym na 
jego terenie, 
posiadanie 
pozytywnej opinii 
powiatowego 
inspektora 
sanitarnego, 
powiatowego 
komendanta 
Państwowej StraŜy 
PoŜarnej.  

W części: 
dotyczącej 
dopuszczenia 
usług oświaty 

W  części:  
dotyczącej 
zapisów 
spełnieniu 
warunków 
dotyczących 
odpowiedniego 
lokalu 
zapewniającego 
bezpieczne i 
higieniczne 
warunki dzieciom 
i pracownikom 
przebywającym 
na jego terenie, 
posiadanie 
pozytywnej opinii 
powiatowego 
inspektora 
sanitarnego, 
powiatowego 
komendanta 
Państwowej 
StraŜy PoŜarnej. 

Wnioskowana uwaga została w 
części dotyczącej dopuszczenia 
lokalizacji usług oświaty na terenie 
13U uwzględniona, gdyŜ  
wnioskowana uwaga jest zgodna z 
zapisem planu.  Teren 13U 
przeznaczony jest pod usługi z 
wyjątkiem handlu złomem i 
odpadami, a usługi oświaty 
mieszczą się w zawartej w 
słowniczku planu definicji usług.  
Natomiast w części dotyczącej 
zawarcia w tekście planu zapisów 
spełnieniu warunków dotyczących 
odpowiedniego lokalu 
zapewniającego bezpieczne i 
higieniczne warunki dzieciom i 
pracownikom przebywającym na 
jego terenie, posiadanie pozytywnej 
opinii powiatowego inspektora 
sanitarnego, powiatowego 
komendanta Państwowej StraŜy 
PoŜarnej został  nieuwzględniony, 
gdyŜ  wykracza poza ustalenia 
planu.  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


