Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2017 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Przeciszów
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), Rada Gminy
Przeciszów postanawia przyjąć następujący sposób rozpatrzenia uwag, objętych niniejszym załącznikiem:
LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY PRZECISZÓW UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU O PLANOWANIU
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW, WYŁOŻONEGO DO
PUBLICZNEGO WGLĄDU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W DNIACH OD 24 LIPCA 2017 R. DO 22 SIERPNIA 2017 R. Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA UWAG DO TEGO PROJEKTU
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 12 WRZEŚNIA 2017 R.
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Data wpływu
uwagi

2

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi

Treść uwagi
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11.09.2017r. KOPEX-EX-COAL W "opinii" zgłaszający uwagę odnosi
się do: "prawnej ochrony
Sp. z o.o.
ul. Podlesie 1 udokumentowanego złoża węgla
kamiennego "Oświęcim -Polanka 1"
32-641
dla realizacji przedsięwzięcia pod
Przeciszów
nazwą: "Projekt i budowa kopalni
węgla kamiennego
w projektowanym obszarze
górniczym "Przeciszów", formułując
zarzut:
"zmiana dokumentów planistycznych
umożliwiających realizację obiektów
Parku może spowodować:
 utrudnienie w dostępności złoża
i ograniczyć ilość zasobów
możliwych do wydobycia. Przez
utrzymanie dostępności złoża

Oznaczenie
nieruchomo
ści której
dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości, której
dotyczy uwaga
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Działki
objęte
wydziele
niem pod
teren URT

Symbol URT – tereny
zabudowy usługami
parku rozrywki,
obsługi turystyki
i rekreacji;
teren URT przeznacza
się pod obiekty
i urządzenia parku
rozrywki oraz
zabudowę usługami
towarzyszącymi jego
funkcjonowaniu,
w szczególności
z zakresu
hotelarstwa,
gastronomii i handlu,
obsługi turystyki.

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy
Przeciszów
w sprawie
rozpatrzenia
uwagi
Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona
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Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
Przeciszów
Załącznik do
uchwały
nr
XXXII/185/17
z dn.27.09.2017
Uwaga Uwaga
nieuuwzglę- względniona dniona
9

Uzasadnienie od rozstrzygnięcia uwagi
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X

X

 Uwaga odnosząca się do rozwiązań przyjętych
w projekcie suikzp w zakresie ochrony
udokumentowanego złoża węgla kamiennego
"Oświęcim-Polanka
1"
dla
realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą: "Projekt i budowa
kopalni węgla kamiennego w projektowanym
obszarze
górniczym
"Przeciszów"
–
nieuwzględniona,

X

X

 Uwaga o wprowadzenie kompromisowego
zapisu "zakwalifikowanie w studium terenu
lokalizacji obiektów parku do I-III kategorii
terenów górniczych w oparciu o prognozę
wpływów eksploatacji górniczej opracowana
przez KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o " –
nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
W zakresie odnoszącym się do ochrony złóż kopalin,
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należy rozumieć zabezpieczenie
przed takim zagospodarowaniem
terenu ponad złożem, które
uniemożliwiłoby lub znacznie
utrudniło jego późniejszą
eksploatację;
 konieczność wyznaczenia filarów
ochronnych dla obiektów
szczególnie wrażliwych, co
spowoduje znaczne obniżenie bazy
zasobowej"
Uznaje jednocześnie, że:
"Kompromisowym rozwiązaniem
zabezpieczającym interes inwestora
górniczego, gwarantującym ochronę
i dostępność do złoża, oraz
umożliwienie racjonalnej jego
eksploatacji jest zakwalifikowanie w
studium terenu lokalizacji obiektów
parku do I-III kategorii terenów
górniczych w oparciu o prognozę
wpływów eksploatacji górniczej
opracowaną przez
KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o."
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Na terenie możliwa
jest także lokalizacja
usług rekreacji lub
sportu, z elementami
edukacji, które nie
mieszczą się
w kategorii
przeznaczenia "park
rozrywki".
Przeznaczeniem
dopuszczalnym na
terenie URT jest
komunikacja
wewnętrzna, w tym
drogi, zjazdy z dróg
publicznych, parkingi,
inne integralnie
związane
z funkcjonowaniem
parku rozrywki
obiekty infrastruktury
technicznej.
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w projekcie studium wyłożonym do publicznego
wglądu, zrealizowany został przepis art. 95 ust. 1
ustawy prawo geologiczne i górnicze, nakładający
obowiązek ujawnienia udokumentowanych złóż
kopalin w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Poza fragmentem obejmującym południową
część sołectwa Piotrowice, gmina Przeciszów
w całości pokryta jest udokumentowanymi złożami
węgła kamiennego, ujawnionymi w obowiązującym
studium. W sporządzanej obecnie zmianie suikzp
w obszarze położonym przy granicy podziału
administracyjnego pomiędzy gminami Przeciszów
i Oświęcim - zgodnie z udostępnionymi (stan 2017 r.)
danymi z systemu informacji geologicznej MIDAS,
na rysunku studium skorygowano m.in. przebieg złóż
kopalin węgla kamiennego "Oświęcim Polanka1",
"Oświęcim Polanka" i "Zator", przy czym korekta
dotyczyła marginalnych przesunięć w stosunku do
granic tych złóż oznaczonych w obowiązującym
suikzp.
Wszystkie ww złoża kopalin nie są
eksploatowane i jak dotąd żaden przedsiębiorca
górniczy nie uzyskał koncesji na ich wydobycie - tym
samym dla eksploatacji tych złóż w obrębie gminy
Przeciszów nie zostały wyznaczone ani tereny
górnicze, ani obszary górnicze. Na etapie
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego organ gminy nie
może określać na jakich warunkach mogłaby
następować ewentualna przyszła eksploatacja złoża.
Z
powyższym,
niedopuszczalnym
zapisem
(postulowanym przez Wnoszącego uwagę)
jest
ustalenie studium, które kwalifikowałoby teren
oznaczony symbolem URT (zabudowa usługowa
związana z parkiem rozrywki) cyt.: "do I-III kategorii
terenów górniczych w oparciu o prognozę wpływów
eksploatacji górniczej opracowaną przez KOPEX-EX2
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COAL Sp. z o.o. ", przy czym nie ma znaczenia, że
sam Autor uwagi określa zapis: "rozwiązaniem
kompromisowym,
zabezpieczającym
interes
inwestora górniczego, gwarantującym ochronę
i dostępność do złoża, oraz umożliwienie racjonalnej
jego eksploatacji."
Wyłącznie organ koncesyjny, mając na uwadze
szereg różnych przesłanek ustawowych decyduje
o możliwości udzielania koncesji i wskazuje na
warunki wykonania działalności wydobywczej. Może
również odmówić udzielenia koncesji. Jednocześnie
należy zauważyć, że w aktualnym stanie prawnym
udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny
możliwe jest tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę
organ wykonawczy gminy, co wyraźnie wynika z art.
23 ust. 2a pkt 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze.
Podejmując analizę treści uwagi, która dotyczy
obaw, iż: "Zmiana dokumentów planistycznych
umożliwiających realizację obiektów Parku może
spowodować:
 trudności w dostępności do złoża i ograniczyć
ilość zasobów możliwych do wydobycia (...);
 konieczność wyznaczenia filarów ochronnych dla
obiektów szczególnie wrażliwych, (...)",
należy zauważyć, że sam Zgłaszający formułuje
wątpliwości w trybie warunkowym.
Oznacza to, że rozwiązania projektu studium
polegające na przeznaczeniu terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem URT na cele rozwoju
funkcji usługowych związanych z lokalizacją
urządzeń i zabudową parku rozrywki nie naruszają
art. 125 ustawy prawo ochrony środowiska stosownie do treści przywołanego przepisu "złoża
kopalin podlegają ochronie polegającej na
racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz
kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym
kopalin towarzyszących."
Rozwiązania projektu studium nie naruszają
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także przepisów art. 72 ustawy prawo ochrony
środowiska w zakresie uwzględniania obszarów
występowania złóż kopalin oraz obecnych
i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż.
W projekcie studium przeznacza się pod funkcje
usługowe (URT) obszar o pow. 42,04 ha, który
stanowi ledwie 1,2 % powierzchni obszaru
udokumentowanego złoża "Oświęcim Polanka1"
(WK 16650). W związku z określonymi kierunkami
polityki przestrzennej w procedowanej zmianie
suikzp, uwzględniono uwarunkowania, o których
mowa w przepisie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - art.10 ust. 1 pkt
11, z którego wynika, że w studium uwzględnia się
uwarunkowania wynikające w
szczególności
z występowania udokumentowanych złóż kopalin.
Podobnie jak na etapie przyjmowania rozwiązań
w obowiązującym studium, w trakcie sporządzania
obecnej zmiany tego dokumentu, wzięto pod uwagę
dane (dostarczone wówczas przez KOPEX-EXCOAL Sp. z o.o.), które stanowiły jedno z kryterium
do rozstrzygania w zakresie wyznaczania nowych
terenów budowlanych. Stosownie do tych
uwarunkowań (cz. graficzna - Mapa 1) obszar
obecnie oznaczony jak URT, poza niewielkim
fragmentem (południowo-zachodni narożnik objęty
kategoriami I-III deformacji terenu) niemal w całości
pozostawał
poza
jakimikolwiek
wpływami
oddziaływań w związku z projektowaną eksploatacją,
co miało znaczenie dla rozstrzygnięć obecnie
sporządzanej zmiany studium.
Na decyzyjność w zakresie kształtowania
przestrzeni nad "złożem" ma wpływ regulacja
zawarta w art. 126 ustawy prawo ochrony
środowiska. Przepis ten w ust. 1 stanowi, że
eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób
gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu
środków ograniczających szkody w środowisku
i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia
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i zagospodarowania kopaliny. Biorąc pod uwagę
aspekt
rentowności
węgla
w
dzisiejszej
rzeczywistości, może np. nastąpić sytuacja
zaniechania wydobycia w ogóle.
Odnosząc się do wymienionego w uwadze
wykazu złóż kopalin strategicznych, umieszczonego
w tzw "Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin”,
należy zauważyć, że powstała z inicjatywy
Ministerstwa Środowiska "Biała Księga Ochrony
Złóż Kopalin”, opublikowana w 2015 r., nie posiada
waloru prawnie wiążącego dokumentu. Zawiera ona
analizę
problemu
ochrony
złóż
kopalin
strategicznych, projektowane wytyczne do zmian
w naszym polskim prawodawstwie, a także dobre
praktyki w tym zakresie stosowane w innych krajach.
Ochrona złóż w przedmiotowym dokumencie
"rozumiana jest jako postulat utrzymania dostępności
udokumentowanych i niezagospodarowanych złóż
kopalin, które stworzą cenną surowcową bazę
rezerwową".
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