
PROTOKÓŁ 
 

z dnia 8 września 2020 roku 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy 

ulicą W. Reymonta a ulicą Okopową  w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonego symbolem P98 
 

Protokół sporządzony w dniu 8 września 2020 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój 
przez Katarzynę Rodziewicz – Inspektora Wydziału Architektury 

 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.293 z późn.zm.) w dniu  

8 września 2020 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w 
wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta a ulicą Okopowa w Jastrzębiu – Zdroju 
 o symbolu roboczym P98. 

 
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
 
II. Głos w dyskusji zabrali: 

 Pani Barbara Mirecka – Naczelnik Wydziału Architektury – przywitała wszystkich na dyskusji 
publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta 
a ulicą Okopowa w Jastrzębiu – Zdroju o symbolu roboczym P98 i przedstawiła 
projektanta planu pana Tomasza Rubińca oraz podała ostateczny termin składanie uwag do 
wyłożonego planu, który upływa 14 października 2020 r. 

     Pan Tomasz Rubiniec – projektant planu z firmy Biuro Rozwoju Regionu – przedstawił 
uwarunkowania i rozwiązania przyjęte w projekcie planu, który znajduje się na zachód od ul. 
Okopowej, na północ od ul. Reymonta i na wschód od ul. Szybowej. Teren na razie nie jest 
zainwestowany. Inwestycje na chwilę obecną rozwijają się od strony ul. Okopowej i ul. Reymonta. 
Cały obszar opracowywanego planu pokryty jest obowiązującym planem z 2007 r., który 
przeznaczył ten teren pod zabudowę oraz pod drogi. Plan z 2007 r. wyznaczył ten teren jako 
obszar nakazanych scaleń i podziałów, co jest jedną z przyczyn, realizacji nowego planu, 
ponieważ nie do końca układ dróg wyznaczony w 2007 r. pokrył się z drogami  wytyczonymi w 
procedurze scaleń i podziałów. Procedurę scaleń i podziałów udało się przeprowadzić tylko na 
części terenu. Celem planu jest również przejrzenie wniosków, które zostały złożone przez 
mieszkańców.  

     Podstawowym uwarunkowaniem jest ukształtowanie terenu, które widać na przedstawionej      
mapie, gdzie ciemnoczerwone plamy to najwyższe punkty w tym obszarze, a zielone najniższe. 
W obszarze tym są bardzo duże różnice wysokości oraz związane z tym nachylenia terenu. 
Problemem tego terenu jest również odprowadzenie wód powierzchniowych. Kolejnym 
uwarunkowaniem jest osuwisko zlokalizowane w zachodniej części. Jest ono nieaktywne, mimo 
to należy przestrzegać pewnych zasad związanych z zagospodarowaniem nie tylko samego 
osuwiska, gdzie jest zakaz jakichkolwiek działań ale również działek sąsiednich, które mają 
przeznaczenie w planie jako MN. Zagospodarowanie terenów sąsiadujących z osuwiskiem nie 
powinno przyczynić się do jego uaktywnienia. Cały obszar planu znajduje się w terenie i obszarze 
górniczym, więc przy jego zagospodarowaniu i zabudowie należy zawsze brać pod uwagę 
aktualne warunki geologiczno-górnicze. Jeżeli chodzi o przeznaczenie terenów w planie to nie 
ma żadnego ubytku w stosunku do terenów przeznaczonych w planie z 2007 r. Możemy mówić 
co najwyżej o pewnej gradacji tych terenów. Chcieliśmy stworzyć na tym terenie osiedle 
mieszkaniowe jednorodzinne stąd usługi są wskazane tylko na określonych działkach. Istotnym 
elementem planu jest weryfikacja układu drogowego. Wskazano tu nowe drogi publiczne oraz 
drogi, których przebieg wynika już z istniejącego planu. Dla części terenu objętego planem 
wprowadzono zupełnie nowy przebieg dróg, który wynika z koncepcji zleconej przez miasto. 
Zlecona koncepcja projektowała drogi dla części obszaru objętego planem z uwzględnieniem 
rzędnych terenu oraz w nawiązaniu do układu już wcześniej wytyczonego. Na etapie koncepcji 
szukaliśmy powiązań między ulicą Okopową a ulicą Reymonta. Powiązania te udało się znaleźć 
w południowej części planu, natomiast w północnej ze względu na ukształtowanie terenu już to 
się nie udało. W opracowywanym planie zostały powiększone tereny budowlane kosztem terenu 



przeznaczonego w 2007 r. na zieleń urządzoną. Część terenu zielonego zostawiamy, gdyż jest 
on potrzebny do naturalnego odprowadzania wód powierzchniowych lub ich retencji. Teren 
zielony może też pełnić funkcje rekreacyjne dla całego terenu objętego planem dzięki 
zaprojektowanemu  ciągowi pieszojezdnemu łączącemu ul. Reymonta z ul. Okopową. Wszystkie 
możliwości zagospodarowania poszczególnych terenów opisane są w uchwale. 

     (…)* – jestem współwłaścicielem jednej z działek i właśnie dostałem list z informacją o 
przejmowaniu drogi 3KDD. Czy inne drogi w tym rejonie są również przejmowane przez miasto.  
Pani Barbara Mirecka – obszar od wschodu był poddany procedurze scaleń i podziałów. Po 
przeprowadzeniu tego procesu oraz po wydaniu decyzji zrid miasto stało się właścicielem 
wyznaczonych dróg. Docelowo wszystko co „białe” w planie musi stać się własnością miasta, 
żeby można było przystąpić do urządzania dróg. Trudno określić w jakim stanie się to okresie  
czasu dla całego terenu objętego planem. 
Pan Tomasz Rubiniec – w przypadku drogi 3KDD dzieje się procedura przejmowania, ponieważ 
jej przebieg nie odbiega od tego, który został wyznaczony w planie z 2007 r. Natomiast drogi 
13KDD i 8KDD jeszcze nie są przejmowane, ponieważ ich aktualny przebieg różni się od tych 
zaprojektowanych w planie z 2007 r.  

     (…)* – czyli drogi we wschodniej części zostały już przejęte przez miasto? Czy  właściciele 
działek zlokalizowanych przy 7KDD mają dojazd do nich czy nie? 
Pan Tomasz Rubiniec – formalnie tak, ponieważ droga w planie jest wrysowana i przejęta przez 
miasto ale nie urządzona więc to trudno powiedzieć. 
Pani Barbara Mirecka – miasto będzie realizować drogi w miarę możliwości finansowych. 
Przygotowaliśmy dla państwa razem z projektem planu opracowanie hipsometryczne z 
naniesionymi rzędnymi dróg, które pokazuje profil zjazdu na daną działkę i informuje czy będzie 
ona przebiegała w wykopie czy w nasypie i jaki dom projektować z podpiwniczeniem czy na 
„płasko”. 
Pan Tomasz Rubiniec – dla każdej działki zrobiliśmy przekrój w charakterystycznym miejscu, 
żeby pokazać jakie działka może mieć problemy przy połączeniu z drogą. 

     (…)* – a gdzie taką mapę można dostać? 
     Pan Tomasz Rubiniec – właścicielem mapy jest miasto. 
     Pani Barbara Mirecka – w ramach wyłożenia do publicznego wglądu udostępniamy zarówno 

projekt planu jak i opracowanie hipsometryczne. 
     Pan Tomasz Rubiniec – proszę pamiętać, że jest to mapa poglądowa i nie zastępuje ona pracy 

geodetów. 
(…)* – co oznaczają linie z trójkątów przy drogach?  
Pan Tomasz Rubiniec – jest to nieprzekraczalna linia zabudowy i nie można jej przekroczyć w 
kierunku drogi budynkiem. Zlokalizowaliśmy ją 4 m od granicy działki, a jak wiadomo budynek 
mający ścianę z oknami nie może być bliżej zlokalizowany granicy działki. Zależy nam, żeby 
przestrzeń od drogi była wolna od zabudowy ze względu na lokalizację np.: parkingów, 
indywidualnych zjazdów, infrastruktury technicznej. Nieprzekraczalna linia została wrysowana 
również od osuwiska i może tu stanowić pewne ograniczenie ze względu na fakt, że są tu wąskie 
działki. 

     Pani Barbara Mirecka – linia ta dotyczy wyłącznie obiektów kubaturowych. Z uwarunkowań 
funkcjonalnych, budynki przesuwamy od granicy działki (pasa drogowego) ok. 6m, żeby 
zaparkować samochód przed domem więc ta nieprzekraczalna linia i tak jest mniejsza. 
(…)* – a 10 metrowy pas drogowy? 
Pan Tomasz Rubiniec – to nie jest sama droga. Pasem drogowym zarządza miasto i ono 
decyduje jakie elementy wchodzą w jego skład : droga, zjazdy, chodnik, infrastruktura techniczna 
ale również skarpy. Tu musimy trzymać się warunków technicznych dotyczących dróg 
publicznych. Do niedawna obowiązywało 10 m, a teraz przepis jest sformułowany, że ma być to 
pas, który zapewni niezbędne minimum do realizacji potrzeb związanych z budową drogi 
publicznej. 

     (…)* – a czy procedura scaleń i podziałów będzie przewidziana? 
     Pan Tomasz Rubiniec – nie będzie. Staraliśmy się, żeby każda działka w miarę możliwości była 

obsłużona z dogi publicznej. Z innych przepisów jest taka możliwość. 
     (…)* – jesteśmy z kolegą właścicielami działek leżących w jednostce 2MNU. Przez działki 

sąsiednie (5MN) poprowadzona jest  służebność w postacie 5 metrowego pasa. Służebność ta 
na chwilę obecną jest zbędna ponieważ od wschodu działki te przylegają do drogi publicznej 
(7KDD). Jesteśmy zainteresowani wykupieniem tego 5 metrowego pasa i scaleniem go z 
naszymi działkami, które są dość wąskie i może być na nich problem z budową domów. Czy 
istnieje taka możliwość? 

  Pani Barbara Mirecka – informacje w temacie wykreślenia służebności, a następnie podziału tej 
działki i jej scalenia z innym najlepiej zasięgnąć w Wydziale Geodezji. 



  Pan Tomasz Rubiniec – oprócz działań geodezyjnych należałoby tu również zmienić 
przeznaczenie tego paska z 5MN na 2MNU. Wszystkie zmiany mogą się dokonać tylko na 
wniosek tych właścicieli. 

  (…)* – jestem właścicielem działki sąsiadującej i interesuje mnie droga 14KDD i 13KDD kiedy 
powstaną, bo to wpływa na dostępność mojej działki. 

   Pani Barbara Mirecka – tego nie wiemy czy to będzie za 2 lata czy za 15. 
   Pan Tomasz Rubiniec – wstępnie w koncepcji przewidywaliśmy połączenie tych dróg 13 i 14 

KDD ale ze względu na duży spadek terenu odstąpiliśmy od tego zamierzenia. Zrezygnowaliśmy 
z tego również ze względu na działki, które zostałyby mocno okrojone i byłyby nie do zabudowy. 
Jeżeli wpłyną uwagi dotyczące zmiany przeznaczenia tego 5 metrowego pasa z MN na MNU i 
zostaną złożone przez właścicieli, to ja będę rekomendował ich pozytywne rozpatrzenie i nie 
sądzę, żeby była potrzebna tu procedura ponownego wyłożenia. Należy jednak zaznaczyć, że 
uwagi rozpatruje Prezydent Miasta.  
(…)* – brat chce wydzielić działkę poniżej drogi 3KDD ale wniosek został wstrzymany gdyż 
wcześniej została tu wydana decyzja podziałowa na wydzielenie drogi i trzeba czekać na jej 
uprawomocnienie. 

     Pani Barbara Mirecka – to nie sporządzany plan wstrzymuje ten podział tylko odwołanie, które 
zostało złożone od wydanej decyzji zrid i zostało przekazane do Katowic do Wojewody 
Śląskiego. 

     (…)* – dlaczego ulica Szybowa przebiega po moim budynku oraz nieprzekraczalne linie 
zabudowy również zostały wskazane przez środek budynku. 

     Pan Tomasz Rubiniec – w tekście planu mamy specjalny zapis, który mówi, że można 
prowadzić rozbudowy czy nadbudowy związane z utrzymaniem tego budynku. Jeżeli chciałby 
pan rozebrać ten budynek i na jego miejsce postawić nowy, to wtedy należy się dostosować do 
tej nieprzekraczalnej linii. Natomiast jeżeli chodzi o posadowienie budynku na granicy z pasem 
drogowym to został uwzględniony projekt drogi, który zleciło miasto. O tym co się znajduje w 
pasie drogowym, decyduje miasto, więc jeżeli będzie chciał pan coś robić w pasie drogowym to 
za zgodą zarządcy drogi. Sam budynek znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej.  
(…)* – dlaczego droga ta została zaprojektowana tak blisko mojego budynku? Z drugiej strony 
jest pusty teren dlaczego nie można było przesunąć tej drogi. 
Pani Barbara Mirecka – na chwilę obecną mamy do czynienia z już istniejącą drogą o nie 
ustalonym statusie prawnym  

     (…)*– tam teraz nie ma drogi co najwyżej prawo przejazdu dla jednego budynku. 
Pani Barbara Mirecka – z punktu widzenia układu komunikacyjnego w mieści zarządca dróg 
planuje tę drogę jako drogę publiczną w takiej szerokości jaka jest niezbędna do jej budowy. 

     (…)*– ale dlaczego tak blisko moich zabudowań? Dlaczego nie można jej cofnąć o 4m? 
Pani Barbara Mirecka – trudno powiedzieć co determinowało taki przebieg projektowanej drogi. 
Widzimy tam słup wysokiego napięcia, który może być takim ogranicznikiem, żeby nie przesuwać 
go w kierunku północnym. 
(…)*– na chwilę obecną droga ta jest rzadko uczęszczana, a docelowo zrobi się tu kawałek 
prostej drogi, po której ludzie będą szybko jeździć. Jakby zrobić jakiś łuk albo przesunięcie na 
wysokości moich budynków to w naturalny sposób wymusiłoby to zwolnienie. 
Pani Barbara Mirecka – żeby spowolnić ruch od tego są odpowiednie przepisy drogowe  
Pan Tomasz Rubiniec – musi pan złożyć uwagę do wyłożonego projektu studium i jako autor 
planu będę z miastem rozmawiał na temat przebiegu tej drogi. Nie wiem czy to jest sprawa 
przesądzona w zakresie projektu tej drogi czy można jeszcze rozmawiać. 
Pani Barbara Mirecka – od uzgodnienia z zarządca będzie zależał przebieg tej drogi i 
ewentualna korekta osi tej drogi. 
Pan Tomasz Rubiniec – pod wpływem złożonej uwagi możemy wrócić jakby do uzgodnienia 
przebiegu tej drogi. 
(…)*– czym różni się MU od MNU? 
Pan Tomasz Rubiniec – MN – to czysta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
dopuszczeniem zabudowy usługowej w budynku mieszkalnym na 30% powierzchni użytkowej. 
Na MU może powstać albo budynek mieszkalny albo usługowy. W MNU przy budynku 
mieszkalnym może powstać budynek usługowy ale budynek mieszkalny musi być. 
(…)* – zastanawiałem się czy nie zaplanowano tu jakiegoś osiedla wielorodzinnego. 
Pan Tomasz Rubiniec – nie planujemy tu zabudowy wielorodzinnej. Takie zapisy są pokłosiem 
już obowiązującego planu miejscowego. 
(…)* – brat też chce się budować na działkach poniżej moich 
Pan Tomasz Rubiniec – ten plan nie obejmuje działek brata, więc nic nie jesteśmy w stanie 
zrobić w tej sytuacji 



Pani Barbara Mirecka – należy złożyć wniosek do studium. 
(…)* – jaka jest dalsza procedura po uwagach? 
Pan Tomasz Rubiniec – po zakończeniu składania uwag zostaną one rozpatrzone. Jeżeli 
wpłyną uwagi, które wymuszą na nas jakieś istotne zmiany to może dojść do powtórzenia części 
procedury czyli etapu uzgodnień i opiniowania, a następnie ponownego wyłożenia w zmienionym 
zakresie. Jeżeli nie będzie takich uwag to prezydent w ciągu 21 dni rozpatruje uwagi i następnie 
projekt planu pójdzie na sesję Rady Miasta grudniową lub styczniową. 
Pani Barbara Mirecka – optymistycznie widzimy pierwszy kwartał 2021 r. Po przyjęciu przez 
Radę Miasta Uchwały idzie ona do Wojewody Śląskiego do sprawdzenia i publikacji w Dzienniku 
Urzędowym.  
Pani Katarzyna Rodziewicz – Inspektor Wydziału Architektury – ostateczny termin składania 
uwag to 7 października 2020 r. 
(…)* – jeżeli zmienimy przeznaczenie działki 3457/52 z MN na MNU to w czy musimy przedłużyć 
wydzielony pas na działce 3498/52, żeby to 5 metrów też zmienić na MNU? Czy wystarczy, że 
zawnioskujemy o 5 m. 
Pan Tomasz Rubiniec – jeżeli we wniosku pojawi się konkretny parametr albo będzie załączony 
rysunek, to może być w ten sposób złożony. Tylko musi wnioskować właściciel. Konsekwencją 
takiej zmiany będzie w czasie późniejszym taki podział działki jak to ustalił plan. Na każdym 
terenie mogą być zlokalizowane drogi wewnętrzne jedynie nie mogą mieć one mniej niż 5 m. 
Placyki zlokalizowane na 14KDD i 13KDD wynikają z przepisów pożarowych i ich kształt oraz 
wielkość można minimalnie modyfikować. W tak trudnych warunkach terenowych są one bardzo 
potrzebne do manewrowania, szczególnie w przypadku ciężkich samochodów takich jak 
śmieciarki czy straż pożarna. 
(…)* – a czy można ten placyk przesunąć? 
Pan Tomasz Rubiniec – jeżeli chce pan przesunąć na działkę innego właściciela to musimy 
mieć jego uwagę w przeciwnym wypadku czeka nas powtórzenie procedury. 
(…)* – a renta planistyczna? 
Pani Barbara Mirecka – w każdym projekcie planu wpisujemy rentę planistyczną w wysokości 
30%. Po uprawomocnieniu się planu w ciągu 5 lat przy zbyciu właściciel musi zapłacić 30% od 
wzrostu wartości działki. 
Pan Tomasz Rubiniec – w tym planie renta będzie naliczana tylko dla nowych terenów 
budowlanych, które powstały z terenów zielonych.  
(…)* – a czy ona zawsze jest naliczana przy każdym zbyciu? 
Pani Barbara Mirecka – przy każdej zmianie właściciela za wyjątkiem sytuacji gdzie rodzice 
przekazują dzieciom. 
Pani Barbara Mirecka – zakończyła dyskusję i przypomniała o końcowej dacie 
składania uwag czyli 7 października2020 r. 

 
III. Ustalenia z dyskusji: 
Brak ustaleń. 
 
IV. Podsumowanie:      PREZYDENT MIASTA 
Brak.          
              /-/ Anna Hetman 
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach: 

1.dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

2.do dokumentacji planistycznej,  

3.do publicznego wglądu.           

Protokół zawiera listę obecności. 

 

Jastrzębie-Zdrój, dnia 8 września 2020 r.  

Protokół został sporządzony przez: 

INSPEKTOR          NACZELNIK WYDZIAŁU 

/-/Katarzyna Rodziewicz  /-/ Barbara Mirecka 


