
UZASADNIENIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą
W. Reymonta a ulicą Okopową w Jastrzębiu-Zdroju oznaczony symbolem P98, sporządzony został na
podstawie  uchwały  nr  XIX.137.2017  Rady  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  z  dnia  28  września  2017 r.
w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  przedmiotowego  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta a ulicą Okopową w Jastrzębiu-Zdroju
oznaczonego symbolem P98.

Granicami  planu  objęto  obszar  o  powierzchni  ok.  29,5 ha,  w obrębie  jednostki  „Pochwacie”,
rozciągający się  na  zachód  od  ul.  Okopowej  oraz  na  wschód  od  ul.  Reymonta.  W przeważającej
większości  obszar obejmuje niezagospodarowane dotychczas tereny.  Wyjątek dotyczy pojedynczych
działek  zabudowy mieszkaniowej,  które  istnieją  lub  kształtują  się  (budynki  mieszkalne  w  trakcie
budowy), głównie w południowej części obszaru, w rejonie obsługiwanym przez ulice: W. Reymonta
i Okopowa  oraz  w  zachodnio-północnej  części  obszaru  obsługiwana  od  strony  ul. Szybowej.
Ukształtowanie terenu w granicach obszaru planu cechuje duże różnice wysokości pomiędzy najwyżej
i najniżej  położonymi  punktami.  Niemal  na  całym  obszarze  występują  znaczne  nachylenia  terenu,
przekraczające miejscami 30% (zbocza parowów, dolin erozyjnych).

Celem sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego jest  przede wszystkim weryfikacja
ustaleń  obowiązującego  planu  miejscowego  przyjętego  uchwałą  Nr  XII/121/2007  Rady  Miasta
Jastrzębie  Zdrój  z  dnia  28  czerwca  2007  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  jednostki  Pochwacie  o  symbolu  roboczym  P74  w  Jastrzębiu  Zdroju.
Obowiązujący plan,  w granicach  całego  obszaru,  w przeważającej  części  przesądził  o  możliwości
zainwestowania terenu na cele budowlane (głównie mieszkaniowe). Dodatkowo plan ten określił obszar
wymagający przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości, wskazując przy tym nowy
układ drogowy obsługujący planowaną zabudowę. Wyznaczone wówczas drogi publiczne wymagają
jednak  weryfikacji  w  kontekście  urealnienia  możliwości  ich  realizacji  w  oparciu  o  faktyczne
ukształtowanie terenu, przy uwzględnieniu istniejącej geometrii działek. Częściowe scalenie i podział
nieruchomości dokonało się w obrębie wschodniego  fragmentu obszaru planu (ok. 11 ha) na podstawie
uchwały nr VII.75.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie scalenia
i podziału nieruchomości. Wówczas opracowana została koncepcja układu drogowego zapewniającego
dostęp  do  wydzielonych  działek  budowlanych.  Natomiast  na  potrzeby projektu  planu  sporządzona
została koncepcja układu drogowego dla zadania: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta a ulicą Okopową w Jastrzębiu-Zdroju
oznaczonego symbolem P98 wraz  z  koncepcją  układu drogowego”.  Opracowanie  to  jest  podstawą
wyznaczenia  terenów  dróg  publicznych.  Projekt  planu  uwzględnia  również  opracowania:  „Projekt
budowlany dróg ul.  Reymonta – ul.  Okopowa w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Projekt  przebudowy ulic
Szybowej/Reymonta w Jastrzębiu-Zdroju”.

Przyczyną przystąpienia do sporządzania planu miejscowego są również wnioski  zgłaszane do
Prezydenta Miasta o zmianę ustaleń obowiązujących planów miejscowych lub sporządzenie nowego
planu  miejscowego  -  celem planu  będzie  więc  również  ustosunkowanie  się  do  potrzeb  właścicieli
i użytkowników nieruchomości objętych granicami obszaru planu.

Plan  miejscowy,  jako  akt  prawa  miejscowego,  zgodnie  z  art.  14  ust.  8  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, służy przede wszystkim ustaleniu przeznaczenia terenów, w tym dla
inwestycji celu publicznego, oraz określeniu sposobów zagospodarowania i zabudowy terenów (art. 4 ust. 1
i art. 14 ust. 1 tej ustawy). W planie miejscowym określono przede wszystkim: przeznaczenia terenu oraz
zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym
przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach  zagospodarowania;  zasady  ochrony  i  kształtowania  ładu
przestrzennego,  w  tym  nieprzekraczalne  linie  zabudowy;  zasady  ochrony  środowiska  i  przyrody;
wymagania  wynikające  z  potrzeb  kształtowania  przestrzeni  publicznych;  granice  i  sposób
zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów oraz
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terenów górniczych i obszaru osuwania się mas ziemnych; szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału
nieruchomości;  szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów oraz  ograniczenia  w ich  użytkowaniu,
w tym  zakazy  zabudowy;  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  wraz
z minimalną  liczbą  miejsc  do  parkowania  w  tym  miejsca  przeznaczone  na  parkowanie  pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową i  sposób ich realizacji;  zasady modernizacji,  rozbudowy i  budowy
systemów infrastruktury technicznej;  stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości  nieruchomości,  zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla poszczególnych terenów, stosownie do rodzaju przeznaczenia terenu
i ustalenia (lub nie) możliwości kształtowania zabudowy określono zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki  zagospodarowania  terenu,  maksymalną  i  minimalną  intensywność  zabudowy jako wskaźnik
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  minimalny udział
procentowy powierzchni  biologicznie  czynnej  i  powierzchni  zabudowy w odniesieniu  do  powierzchni
działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy i gabaryty obiektów. Dla terenów dróg publicznych
określono szerokość (maksymalną i minimalną) pasa drogi w liniach rozgraniczających, przy uwzględnieniu
zawężeń  wynikających  z  przebiegu  granicy planu,  która  częściowo  przebiega  wzdłuż  ulic  Okopowej
i Reymonta. Dla przedmiotowego planu nie występują przesłanki, w szczególności obszary i obiekty, które
wymagałyby określenia nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń odnoszących się do zasad ochrony
i kształtowania krajobrazu,  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazów kulturowych, dóbr
kultury  współczesnej,  oraz  granic  i  sposobów  zagospodarowania  obszarów  szczególnego  zagrożenia
powodzią  i  krajobrazów  priorytetowych  (dotychczas  nie  sporządzono  i  nie  uchwalono  audytu
krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
a także sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu. Obszar planu
nie obejmuje zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego określonych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.  Biorąc pod uwagę powyższe uznaje
się, iż spełniony jest wymóg art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945): 

I.     Art. 1, ust. 2 (W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza):
1. Wymagania  ładu  przestrzennego,  w tym urbanistyki  i  architektury    oraz  walory architektoniczne

i     krajobrazowe zapewnia  się  w szczególności  poprzez  podział  przestrzenny na  tereny o  różnym
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz  określenie ogólnych zasad  kształtowania
zabudowy i  zagospodarowania  terenu,  w  tym:  nieprzekraczalne  linie  zabudowy oraz  wskaźniki
i parametry  urbanistyczne.  Ustalenia  planu  preferują  przede  wszystkim  ekstensywną  zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.  Biorąc  pod uwagę  ukształtowanie  terenu oraz  izolowany charakter
osiedla mieszkaniowego, ograniczono intensywność wykorzystania terenu poprzez wyeliminowanie
zabudowy szeregowej  oraz  innej  zwartej  i  grupowej  formy zabudowy (z wyjątkiem bliźniaczej).
Zapewniono odpowiednią hierarchię terenów mieszkaniowych ze względu na dopuszczenie innych
działalności  gospodarczych,  przy  złożeniu  dążenia  do  ochrony  warunków  mieszkaniowych.
Ograniczono  tereny  zabudowy  mieszanej  (mieszkaniowej  jednorodzinnej  z  usługami  lub
mieszkaniowo-usługowej), kierując się ich położeniem w stosunku do głównych dróg publicznych.
Określono  ustalenia  zmierzające  do  minimalizowania  wpływu  działalności  gospodarczych  na
sąsiednie  działki  mieszkaniowe,  m.in.  poprzez  wyeliminowanie  usług  uciążliwych  i  uciążliwego
użytkowania  terenu  (wykluczenie  potencjalnego  ponadprzeciętnego  oddziaływania).  Ponadto
ogranicza  się,  w  ramach  ochrony  i  ukształtowania  ładu  przestrzennego,  możliwość  sytuowania
budynków w odległości  1,5m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy,  wyłącznie dla
zabudowy bliźniaczej,  budynków  gospodarczych  i  garaży.  A w  przypadku  wysokości  zabudowy
powyżej  8 m zakazuje  się  kształtowania  płaskich dachów (ograniczenie  ekspozycji  w krajobrazie
wysokich budynków z płaskim dachem). Wyznaczono teren ZP wymagający ukształtowania zieleni
urządzonej, uznanej za obszar przestrzeni publicznej.

2. Wymagania  ochrony  środowiska,  w  tym  gospodarowania  wodami  i  ochrony  gruntów  rolnych
i     leśnych zapewnia się  w sposób adekwatny do przedmiotu  ustaleń planu miejscowego.  Przyjęte
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w planie  regulacje  w  zakresie  ochrony środowiska  nawiązują  do  art.  72  ustawy Prawo  ochrony
środowiska w sposób dostosowany do charakteru ustaleń.  Podstawową zasadą jest  więc ochrona
przed  emisją  ponadnormatywnych  zanieczyszczeń  powietrza,  hałasu  i  wibracji  oraz  pól
elektromagnetycznych  oraz  przed  zanieczyszczeniem  wód,  gleb  i  ziemi. W  zakresie  ochrony
przyrody  ustala  się  teren  zieleni  urządzonej  ZP  oraz  teren  zieleni  i  rolniczy  o  znaczeniu
bioklimatycznym ZR, określając dla tych terenów zasadę dominującego udziału różnych form zieleni,
przy  zachowaniu  istniejących  zadrzewień  albo  ich  odtworzenie  poprzez  nasadzenia  zastępcze.
Odzwierciedleniem  właściwego gospodarowaniem wodami jest utrzymanie terenów zieleni (ZP i ZR),
które mogą pełnić funkcje retencyjne w systemie odprowadzania wód opadowych z obszaru planu oraz
wymóg stosowania w obrębie działki budowlanej rozwiązań opóźniających powierzchniowy spływ wód
w celu zwiększenia warunków ich naturalnej infiltracji do wód podziemnych. W granicach planu nie
występują uwarunkowania związane z potrzebą  ochrony gruntów rolnych i leśnych.

3. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie są
przedmiotem ustaleń planu - w obszarze planu nie ma uwarunkowań związanych z taką ochroną.

4. Wymagania  ochrony  zdrowia  oraz  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia,  a  także  potrzeby  osób  ze
szczególnymi potrzebami (za ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami). Wymagania te uwzględnia się pośrednio, w kontekście wymagań ochrony
środowiska,  przy  uwzględnieniu  oceny  zawartej  w  prognozie  oddziaływania  na  środowisko
wykonanej  w  procedurze  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  opracowywanego
dokumentu  (planu  miejscowego).  Ponad  określone  zasady ochrony środowiska  (pkt  2),  ochronę
zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia zapewniają zakaz lokalizowania zakładów stwarzających
zagrożenie dla życia  lub zdrowia ludzi,  a  w szczególności  ryzyko wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych oraz prowadzenie działalności związanej wyłącznie z gospodarowaniem odpadami.
Zidentyfikowano także w planie zagrożenia osuwiskowe związane z występowaniem obszaru osuwiska
nieaktywnego (baza danych SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej). Tereny obejmujące osuwisko
oraz  jego  bezpośrednie  otoczenie  wymagają  szczególnych  zasad  zagospodarowania,  uwzględniając
skomplikowane warunki gruntowymi. Określono zakaz zabudowy obszaru osuwiska oraz ograniczenia
w strefie wokół osuwiska, zwłaszcza w zakresie gospodarowania wodami. Biorąc pod uwagę, iż cały
obszar planu znajduje się w zasięgu terenu i obszaru górniczego,  przy zagospodarowaniu terenu i
kształtowaniu  zabudowy wskazuje  się  konieczność  uwzględnienia  aktualnych  warunków
geologiczno - górnicze.  Określono  wymagania  związane  z  ograniczaniem  wpływu  działalności
gospodarczych na sąsiednie nieruchomości (w zależności od rodzaju terenu), w szczególności poprzez
zakaz  użytkowania  terenu,  poza  budynkiem,  w  ramach  zdefiniowanego  w  planie  uciążliwego
użytkowania  terenu.  W  zakresie wymogów  kształtowania  przestrzeni  publicznej  określono
konieczność  uwzględnienia,  przy  zagospodarowaniu  terenu,  rozwiązań  ułatwiających  dostęp,
przebywanie i przemieszczanie się osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.
Wszelkie  inne  wymogi  zapewnienia  dostępności  osobom ze  szczególnymi  potrzebami  wynikają
z przepisów  odrębnych,  w  szczególności  ustawy  Prawo  budowlane,  zwłaszcza  w  zakresie
projektowania obiektów budowlanych.

5. Walory  ekonomiczne  przestrzeni związane  są  przede  wszystkim  z  zapewnieniem  aktywizacji
terenów dotychczas niezagospodarowanych poprzez rozwój głównie zabudowy mieszkaniowej oraz
częściowo  mieszkaniowej  lub  usługowej,  stwarzając  jednocześnie  dogodne  warunki  obsługi
komunikacyjnej poprze rozbudowę układu drogowego.

6. Prawo  własności. Ustalenia  planu  nie  wpływają  na  naruszenie  interesu  prawnego  właścicieli
odnoszącego się  do istniejącego użytkowania  lub dotychczasowego przeznaczenia,  w tym biorąc
również  pod  uwagę  celowość  regulacji,  które  mają  polepszyć  warunki  inwestycyjne  działek
prywatnych,  w  tym  poprzez  weryfikację  układu  drogowego.  Skutkiem  ustaleń  planu  będzie
uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne.

7. Potrzeby  obronności  i  bezpieczeństwa  państwa nie  są  związane  z  koniecznością  wyznaczenia
w planie terenu służącego tym potrzebą. W granicach planu nie występują obszary lub obiekty, które
wymagają uwzględnienia ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

3



8. Potrzeby interesu  publicznego częściowo pokrywają  się  z  wyżej  opisanymi  w zakresie  ochrony
środowiska oraz ładu przestrzennego, a także ochrony zdrowia oraz  bezpieczeństwa ludzi i mienia
w związku  z  zidentyfikowanym  zagrożeniem  osuwiskowym  oraz  wynikającym  z  eksploatacji
górniczej.  Uwzględniono w planie  również  niezbędne  potrzeby w zakresie  możliwości  realizacji
inwestycji  celu  publicznego,  przede  wszystkim  w  zakresie  dróg  publicznych  oraz  komunikacji
pieszej i rowerowej, a także wymagań kształtowania przestrzeni publicznych.

9. Potrzeby w zakresie r  ozwój infrastruktury technicznej oraz dróg.
Zasady modernizacji,  rozbudowy i  budowy systemów infrastruktury technicznej określone w planie
zapewniają  możliwość  sytuowania  w  każdym  terenie  infrastruktury  technicznej  w parametrach
niezbędnych  dla  prawidłowego  uzbrojenia  terenów  oraz  w  sposób  umożliwiający  użytkowe
wykorzystanie  terenu  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Określono  przy  tym  zasady  budowy  nowej
infrastruktury  technicznej,  które  mogą  być  podstawą  zastosowania  art.  124  ust.  1  ustawy
o gospodarce nieruchomościami, regulującego wydawanie decyzji ograniczającej sposób korzystania
z  nieruchomości  poprzez  zezwolenie  na  realizację  infrastruktury  technicznej,  jeżeli  właściciel
nieruchomości nie wyraża na to zgodę (tzw. wywłaszczenie). W sposób ograniczony, poprzez zakaz,
określono w planie możliwości budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich
napięć oraz sytuowania urządzeń i instalacji  wytwarzających z odnawialnych źródeł energię o mocy
przekraczającej 100kW oraz  wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania energii  (niezależnie od
wytwarzającej mocy).  Obsługę terenów w zakresie infrastruktury technicznej określa się zakładając
przyjęcie rozwiązań, które są technicznie i  ekonomicznie uzasadnione – wykorzystanie w stopniu
maksymalnym  istniejącej w  obszarze  planu  i  w  otoczeniu  sieci  wodociągowej,  kanalizacyjnej,
elektrycznej czy gazowej. Indywidualne rozwiązania zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną
i cieplną,  czy związane z odprowadzeniem ścieków i  wód są  możliwe.  Przy czym w szczególny
sposób  określa  się  zasady  postępowania  z  wodami  opadowymi  i  roztopowymi  poprzez  nakaz
stosowania  rozwiązań opóźniających ich spływ z powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego
inwestycją,  opartych  na  infiltracji  wody oraz  pełniących  funkcje  retencyjne,  w  tym umożliwiające
zagospodarowanie lub gromadzenie wód w celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia. Zapis
ma wpłynąć na zmniejszenie powierzchniowych przepływów wód opadowych, i minimalizowanie
tym samym zagrożenia związanego z okresowym zalewaniem i podtapianiem terenu wodami, które
z względu na nadmierną ilości, nie mogą być przyjęte przez istniejący system odprowadzania wód.
Zasady modernizacji,  rozbudowy i budowy systemów komunikacji określono w oparciu o istniejące
drogi publiczne, ich zachowanie i ewentualną rozbudowę oraz budowę nowych dróg publicznych. Linie
rozgraniczające  i  parametry  pasów  drogowych  dróg  publicznych  wynikają  z  projektów  będących
podstawą  wydawania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (tzw.  ZRID)  dla
przebudowy i budowy ulic Okopowa i W. Reymonta oraz z koncepcji układu drogowego sporządzonej na
potrzeby planu. Koncepcja układu drogowego określa elementy niezbędne dla prawidłowego przebiegu
drogi (zgodnie z obowiązującymi przepisami), stosownie do faktycznych potrzeb i zakładanych funkcji
drogi,  uwzględniając  warunki  wynikające  z  ukształtowania  terenu.  Dopuszczono  również  w planie
możliwość  realizacji  dróg  wewnętrznych.  Przyjęte  rozwiązania  zapewniają  podstawową  obsługę
komunikacyjną terenów w obszarze planu.

10. Zapewnienie  udziału  społeczeństwa  w  pracach  nad  planem  miejscowym,  w  tym  przy  użyciu
środków  komunikacji  elektronicznej, odbywa  się  zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko. Ogłoszono i obwieszczono w prasie, internecie i na tablicach ogłoszeń, o przystąpieniu
do  sporządzania  planu  miejscowego  z  możliwością  składania  wniosków,  w  tym  w  postaci
elektronicznej. W podobny sposób ogłoszono i obwieszczono w prasie, internecie i na tablicach
ogłoszeń,  o  terminie  wyłożenia  do  publicznego  wglądu  projektu  planu  miejscowego  wraz
z określeniem terminu dyskusji publicznej oraz terminu i sposobu składania uwag do planu.

11. Zachowanie jawności i przejrzystości procedury planistycznej zapewnia się zgodnie z wymogami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
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oddziaływania na środowisko, w tym poprzez stosowne informowanie społeczeństwa oraz organy
uzgadniające i opiniujące plan lub inne niezbędne instytucje.

12. Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. Plan miejscowy
w bezpośredni sposób nie przyczynia się do zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów
zaopatrzenia ludności. Ustalenia planu nie stoją w sprzeczności z możliwością rozbudowy i modernizacji
sieci wodociągowej. Pośrednio zapewnia się odpowiednią jakość wody poprzez zapisy zmierzające do
ochrony wód przed ich zanieczyszczeniem.

II.     Art. 1, ust. 3 (Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i
korzystania z terenu,  organ waży interes publiczny i  interesy prywatne,  w tym zgłaszane w postaci
wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian
w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne).

Interes publiczny i interes prywatny wyważono kierując się koordynacją działań wynikających
z uwzględnienia wymogów, o których mowa w pkt I.

Interes prywatny uwzględniany jest głównie w ramach ochrony prawa własności (wyżej pkt
I.6),  w  tym  w  ramach  ochrony  istniejącego  stanu  zagospodarowania  terenu.  W  sporadycznych
przypadkach jest on ograniczony wymogami ochrony ładu przestrzennego (wyżej pkt I.1) i ochrony
środowiska  (wyżej  pkt  I.2).  Potrzeby  interesu  prywatnego  wynikają  głównie  z  zamierzeń
inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. Oprócz tych potrzeb, które związane są z dotychczasowym
użytkowaniem lub realizowane są na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, wyodrębnić
należy te, które zgłaszane są w formie wniosków i uwag do planu. Dotyczą one głównie zmiany ustaleń
obowiązującego planu miejscowego w celu jego weryfikacji,  polepszenia potencjału inwestycyjnego
i dopuszczenia  nowych  zamierzeń  inwestycyjnych.  W szczególności  ustalenia  planu  nie  pogarszają
możliwości zainwestowania wynikających z obowiązującego planu, zakładając iż zmiany lokalizacji
dróg  publicznych  (w stosunku  do  dotychczasowych  przebiegów)  prowadzą  do  równoważenia  strat
związanych z zmianą dotychczasowego przeznaczenia terenu pod zabudowę na teren drogi publicznej,
na rzecz korzyści związanych z zmianą dotychczasowego przeznaczenia terenu pod drogę publiczną na
teren przeznaczony pod zabudowę. Uwzględnia się również powiększenie dotychczasowych terenów
budowlanych o nowe działki  budowlane (częściowa zmiana dotychczasowego przeznaczenia  terenu
zieleni urządzonej na teren zabudowy mieszkaniowej).

Ważnym interesem publicznym jest przyjęcie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, co gwarantuje ustanowienie racjonalnych warunków i zasad
kontrolowanego  przeznaczenia,  zagospodarowania  i  zabudowy.  Jednym  z  założeń  do  planu  było
wyznaczenie  nowych dróg publicznych,  w sposób umożliwiający ich faktyczne  wykonanie  (wykup
i budowę),  przy zapewnieniu możliwości  zabudowy wynikającej  z  obowiązującego stanu prawnego
(ustalenia  planów obowiązujących  i  decyzje  administracyjne)  w sposób ten  sam lub  zbliżony (nie
pogarszając lub zmniejszając potencjału inwestycyjnego działki). Potrzeby interesu publicznego należy
rozpatrywać nie tylko w kontekście realizacji zadań własnych gminy czy konkretnych inwestycji celu
publicznego,  ale  również  ze  względu  na  potrzeby  ogółu  społeczeństwa,  mieszkańców  i  innych
użytkowników korzystających z przestrzeni miasta. Te ogólne potrzeby dotyczyć mogą zapewnienia
ładu  przestrzennego,  ochrony  środowiska,  krajobrazu,  czy  wymogów  kształtowania  przestrzeni
publicznych.  Wyznaczono  w obszarze  planu  teren  zieleni  urządzonej,  który ma  zaspokajać  ogólne
potrzeby  ogółu  mieszkańców  tej  części  miasta  w  zakresie  dostępu  do  zieleni  rekreacyjnej
i wypoczynkowej. Pozostawiony fragment terenu zielni pełni również ważną, z punktu widzenia dobra
ogólnego, funkcję środowiskową - ze względu na ukształtowanie terenu, może on pełnić funkcje retencyjne
w systemie odprowadzania wód opadowych z obszaru planu, zbierając i zatrzymując część wód opadowych,
co jest  ogólnym interesem użytkowników terenów przyległych.  W interesie  publicznym jest  również
zrównoważone i rozsądne planowanie przestrzeni, zwłaszcza jeśli realizacja potrzeb indywidualnych
właścicieli  prywatnych,  wiąże  się  z  wydatkowaniem  środków  publicznych.  Ograniczenie  interesu
prywatnego wynika również z ochrony publicznych potrzeb związanych z przebiegiem niezbędnej, dla
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właściwego uzbrojenia terenu i działek budowlanych, infrastruktury technicznej. Temu służą ustalone w
planie zasady realizacji nowych elementów infrastruktury technicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się, iż zapewniona została równowago pomiędzy interesem
prywatnym a publicznym.

III.     Art.  1,  ust.  4 (w  przypadku  sytuowania  nowej  zabudowy,  uwzględnienie  wymagań  ładu
przestrzennego,  efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni
następuje poprzez):

1. Kształtowanie  struktur  przestrzennych,  przy  uwzględnieniu  dążenia  do  minimalizowania
transportochłonności układu przestrzennego. Przesądzenie o ukształtowaniu przedmiotowej struktury
przestrzennej  nastąpiło  w  latach  wcześniejszych  -  na  podstawie  ustaleń  obowiązującego  planu
miejscowego przyjętego uchwałą Nr XII/121/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca
2007 r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  jednostki
Pochwacie o symbolu roboczym P74 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Jastrzębie-Zdrój  przyjętego  uchwałą  Nr  XXIX/615/2005  Rady  Miasta
Jastrzębie-Zdrój  z  dnia  24  lutego  2005  r.  ze  zmianą  Nr  IV/34/2006  z  dnia  28  grudnia  2006  r.
Przedmiotowy  obszar  planu  charakteryzuje  się  dogodnym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej
w zakresie  istniejących  dróg  publicznych,  w  tym  biorąc  pod  uwagę  powiązanie  z  drogami
o ogólnomiejskim znaczeniu: ul. Pszczyńska i ul. Połomska.

2. Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne
wykorzystanie  publicznego  transportu  zbiorowego  jako  podstawowego  środka  transportu
uwzględniono  w sposób adekwatny do  charakteru  zabudowy określonej  w planie.  Dominującym
rodzajem zabudowy mieszkaniowej jest indywidualna zabudowa jednorodzinna, której użytkownicy
w przeważającej  większości  korzystają  z  własnego  środka  transportu,  stąd  dostęp  do  transportu
zbiorowego nie jest jedynym czynnikiem decydującym o zasadności lokalizowania nowej zabudowy.
Tereny mieszkaniowe w obszarze planu znajdują się w promieniu pieszego dojścia do przystanku
komunikacji zbiorowej zlokalizowanego przy ul. Pszczyńskiej wynoszącym od 500 m do 1200 m.

3. Zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów
gwarantują  wyznaczone  w planie  tereny dróg  publicznych,  w liniach  rozgraniczających  których
mogą być realizowane potrzeby ruchu pieszego i rowerowego. Dodatkowo  regulacje planistyczne
określają  teren  publicznej  komunikacji  rowerowej  i  pieszej  (KRP),  zapewniający  połączenie  od
strony ulicy W. Reymonat z terenem zieleni urządzone (ZP) oraz terenem drogi publicznej (9KDD)
połączonej  z  ul.  Okopową.  Ponadto  w  każdym  terenie  dopuszcza  się  wszelkiego  rodzaju
komunikację  pieszą  i  rowerową  niezbędną  dla  zachowania  powiązań  przestrzennych  między
poszczególnymi częściami obszaru planu i miasta.

4.  Dążenie do planowania i  lokalizowania nowej zabudowy, na obszarach o w pełni wykształconej
zwartej  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej,  w  granicach  jednostki  osadniczej.  Przesądzenie
o ukształtowaniu  zabudowy  nastąpiło  w  latach  wcześniejszych  (ustalenia  obowiązującego  planu
miejscowego z 2007 r.  oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta z 2005 r., ze zmianą z 2006 r.), stąd uznaje się, iż przedmiotem planu nie jest lokalizowanie
nowej zabudowy oraz ocena stopnia wykształcenia i zwartości struktury funkcjonalno-przestrzennej
przedmiotowego obszaru jest bezprzedmiotowa. Obszar planu przeważającej części posiada najlepsze
predyspozycje w zakresie dostępu do sieci komunikacyjnej i technicznej ukształtowanej na potrzeby
istniejącej zabudowy oraz sąsiaduje z obszarami o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-
przestrzenną występującymi na północ od ul. Pszczyńskiej.

Wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o której mowa w art. 32
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym, były podstawą przyjęcia uchwały
VIII.37.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualności Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Jastrzębie-Zdrój  oraz
obowiązujących  Miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  Załącznikami  do
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przedmiotowej  uchwały  są  wnioski  z  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym,  oceny
aktualności Studium i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Jastrzębie-Zdrój.  Sporządzanie  niniejszego  planu  miejscowego  jest  ogólnie  zgodne  z  wynikami
przeprowadzonej  analizy,  w  zakresie  w  jakim  przystąpienie  do  ograniczonych  zmian  wydaje  się
właściwe, a niekiedy konieczne, co wynika z nagromadzenia wniosków o zmianę planu, a zmiana planu
poprawi stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców (za pkt 4 załącznika nr 1 do ww. uchwały pn.:
Analiza  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym).  Zmiany  w  zagospodarowaniu  przestrzennym
wyrażone we wnioskach do planu wiążą się z weryfikacją ustaleń obowiązującego planu miejscowego
w kontekście urealnienia przebiegu dróg publicznych w oparciu o faktyczne ukształtowanie terenu, przy
uwzględnieniu istniejącej geometrii działek, tak aby możliwe było wyznaczenie funkcjonalnych działek
budowlanych. Wnioski dotyczyły również częściowego powiększenia terenów budowlanych.

Sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania (przez co należy rozumieć uniwersalne
projektowanie o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej
w Nowym Jorku 13.12.2006 r.), odnoszącego się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami,  w  planie  miejscowym  realizuje  się  w  kontekście wymogów  kształtowania  przestrzeni
publicznej. Jako obszar przestrzeni publicznej plan traktuje teren zieleni urządzonej (ZP), uznając że
przestrzenie publiczne związane z terenami dróg publicznych i publicznych ciągów komunikacyjnych,
nie wymagają określania szczegółowych wymogów, ponieważ regulowane są odrębnymi przepisami. Na
terenie  zieleni  urządzonej  w ramach wymogów kształtowania  przestrzeni  publicznej  określono  przy
zagospodarowaniu  terenu  konieczność  uwzględnienia rozwiązań  ułatwiających  dostęp,  przebywanie
i przemieszczanie się osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Wszelkie inne
wymogi  zapewnienia  dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  wynikają  z  przepisów
odrębnych, w szczególności ustawy Prawo budowlane, zwłaszcza w zakresie projektowania obiektów
budowlanych, oraz ustawy o drogach publicznych, w zakresie korzystania z przestrzeni publicznej przez
wszystkich  uczestników ruchu,  w tym stosując  rozwiązania  ułatwiające  funkcjonowanie  osobom ze
szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym.

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, wykazany został w prognozie skutków
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której oszacowano
możliwe  dochody jak  i  wydatki  wynikające  z  ustaleń  planu.  W ocenie  skutków finansowych  nie
powinny  być  uwzględniane  skutki  wynikające  z  obowiązującego  stanu  formalnego  (przewidziane
w dotychczas obowiązującym planie) i faktycznego (np. istniejące użytkowanie oraz drogi, które mogą
podlegać  modernizacji),  a  także  koszty  inwestycji,  które  mogłyby  być  zrealizowane  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami  również  przy  braku  planu.  Wpływ  na  finanse  publiczne  po  stronie
przychodów związany jest  ze zmianą wartości  nieruchomości  (jednorazowa  opłata z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości) oraz wzrostem wielkości podatków (przychody roczne). Po stronie wydatków
należy  wymienić  koszty  rozbudowy infrastruktury  komunikacyjnej  (drogi  publiczne)  i  technicznej
(kanalizacja, wodociągi), jako zadań własnych gminy.

Rozwiązania projektu planu są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój przyjętego uchwałą Nr XXIX/615/2005 Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2005 r. ze zmianą Nr IV/34/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.
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