UZASADNIENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU
ORAZ O TYM, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM ZAKRESIE ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE UWAGI I WNIOSKI ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
PRZY SPORZĄDZANIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ZEBRZYDOWICE, PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XXXI/325/18
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE Z DNIA 27 lutego 2018 R.

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w szczególności Art. 42 pkt. 2 który określa zakres
uzasadnienia.
Społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice. Udział społeczeństwa w opracowywaniu
dokumentu został zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg postępowania
przedstawiono w tabeli.
Sposób zawiadomienia

Etap
Obwieszczenie
o przystąpieniu do
sporządzania
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego i o
przeprowadzaniu
strategicznej oceny
oddziaływania na
środowisko
Obwieszczenie
o wyłożeniu do
publicznego wglądu,
dyskusji publicznej
i zbieraniu uwag



ogłoszenie w gazecie: Dziennik
Zachodni z 23 stycznia 2015 r.
 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Zebrzydowice
 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu
Gminy Zebrzydowice
W ogłoszeniach termin składania
wniosków został określony na 13 lutego
2015 r.


ogłoszenie w gazecie: Dziennik
Zachodni z 10 listopada 2017 r.
 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Zebrzydowice
 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu
Gminy Zebrzydowice
W ogłoszeniach termin wyłożenia do
publicznego wglądu określono od 20
listopada 2017 do 18 grudnia 2017.
Termin składania uwag został określony
na 15 stycznia 2018.
Publiczną dyskusję zaplanowano na 14
grudnia 2017 w siedzibie Urzędu Gminy
Zebrzydowice na godz. 15:00

Ilość wniosków
uwzględnionych/
nieuwzględnionych

Ilość uwag
uwzględnionych
/nieuwzględnio
nych

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 3

72/233

24/104

października 2008
roku o udostępnianiu
informacji o
środowisku
i jego ochronie,
udziale społeczeństwa
w ochronie
środowiska oraz o
ocenach
oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1405
ze zm.)
 Ustawa z dnia
27.03.2003 r. o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.
U. 2017 r., poz. 1073)

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wpłynęło trzysta pięć wniosków, z czego siedemdziesiąt dwa uwzględniono, zaś dwieście
trzydzieści trzy nie uwzględniono. Wnioski dotyczyły w zdecydowanej większości ustalenia nowych
terenów z możliwością zabudowy jednorodzinnej, pojawiały się też wnioski o umożliwienie prowadzenia
działalności gospodarczej. Brak uwzględnienia wniosków argumentowano brakiem zgodności ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W dyskusji publicznej w dniu 14 grudnia
2017 r. wzięło udział trzydzieści pięć osób. Dyskusja dotyczyła w dużej mierze możliwości
zabezpieczenia gminy przed skutkami eksploatacji górniczej, rozważano m.in. możliwości wprowadzenia
w mpzp zapisów uniemożliwiających podziemną eksploatację górniczą. W dyskusji zebrani pytali także
o szczegóły dotyczące przeznaczeń terenu oraz możliwości ich zagospodarowania. Po wyłożeniu do
publicznego wglądu wpłynęło sto dwadzieścia osiem uwag, z czego uwzględniono dwadzieścia cztery,
a nie uwzględniono stu czterech. Uwagi dotyczyły podobnie jak i na etapie składania wniosków braku
zgody na przeprowadzenie dróg oraz umożliwienia lokalizacji zabudowy. Uwagi nie były uwzględniane
głównie z powodu braku zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy. Stowarzyszenie Ochrony Przed Negatywnymi Skutkami Działalności Górniczej na
Terenie Ziemi Śląska Cieszyńskiego składało uwagi w sprawie możliwości zabezpieczenia gminy przed
ewentualną eksploatacją węgla kamiennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest
dokumentem, który ustala możliwość podziemnej eksploatacji węgla lub jej zakaz, nie mniej jednak w
projekcie planu uwzględniono niektóre zapisy, które proponowało Stowarzyszenie, gdyż możliwość
eksploatacji budzi wśród lokalnej społeczności duży sprzeciw i protesty. Należy jednocześnie zwrócić
uwagę, że wprowadzanie ewentualnych zapisów dotyczących podziemnej eksploatacji węgla
kamiennego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest kwestią niejasną i mocno
dyskusyjną.
Społeczeństwu zapewniono udział w całości postępowania zgodny z przepisami, zapewniający
możliwość decydowania o polityce przestrzennej gminy.

