
                                                                                       Czerwionka-Leszczyny, 6.03.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/25/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 6.03.2006 r.

w sprawie:  rozpatrzenia  uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  fragmentu  obejmującego  obszar  
w rejonie ul. Pierchały w Dzielnicy Leszczyny Stare.

      Na  podstawie  art.  17  pkt  12  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

postanawiam co następuje:

§ 1
Nieuwzględniać uwag  złożonych  do  wyłożonego  do  publicznego  wglądu  projektu   miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  fragmentu 
obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w Dzielnicy Leszczyny Stare, wniesionych na podstawie 
art.  18 ust.  1,  ust.  2 i  ust.  3 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym przez Panią Katarzynę Korycką, w dniu 20.02.2006 r. o powiększenie terenu zabudowy 
na działce nr 2593/19. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uwaga  została  wniesiona  przez  Panią  Katarzynę  Korycką,  w  dniu  20.02.2006  r.  tj.  w  terminie 
ustalonym  w  obwieszczeniu  o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  Miejscowego  Planu 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  obejmującego  obszar  
w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare z dnia 21.12.2005r.
Wnioskowana działka nr 2593/19 jest tylko w części objęta opracowaniem planu miejscowego. 
Pod zabudowę została przeznaczona ta część, która znajdowała się w obszarze objętym opracowaniem 
planu miejscowego. Wielkość terenu zabudowy na w/w działce, w tym zarówno jego kształt, wymiary 
jak i powierzchnia umożliwiają realizację zabudowy zgodnej z ustaleniami planu. Pozostała jednak 
część działki znajduje się poza granicą opracowania planu i z tego względu po rozpatrzeniu wniesionej 
uwagi pod względem formalnym i merytorycznym, podlega ona odrzuceniu w całości.   

Stosownie do art. 7 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
niniejsze  rozstrzygnięcie  o  nieuwzględnieniu  uwag  dotyczących  projektu   miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  fragmentu 
obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w Dzielnicy Leszczyny Stare nie podlega zaskarżeniu do 
sądu administracyjnego.
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