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                                                                                           Załącznik nr  3
                                                                                           do uchwały  Nr LIII/307/2010
                                                                                           Rady Miejskiej w Korfantowie
                                                                                           z dnia 30 czerwca 2010 roku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w  art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniesionych do projektu zmiany „Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów”, w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu


W  trakcie wyłożenia projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów”  do publicznego wglądu, a także w terminie 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia  ww. projektu do publicznego wglądu wpłynęło 27  uwag wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dnia 17 maja 2010 roku Burmistrz Korfantowa rozpatrzył  jedenaście uwag negatywnie lub częściowo negatywnie,  osiem uwag pozytywnie, a osiem uwag nie wymagało rozpatrzenia ponieważ  są zgodne z ustaleniami zmiany studium lub też zmiana studium dopuszcza realizację  wnioskowanych zamierzeń.  

Działając zgodnie z  art. 12 ust.  1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2003.80.717 ze zm.),  Rada Miejska w Korfantowie podtrzymuje rozstrzygnięcie Burmistrza Korfantowa w sprawie rozpatrzenia ww. uwag tzn. rozstrzyga co następuje:

L.p.
Treść uwagi
Sposób rozstrzygnięcia
1.
Pan Radosław Grzyb oraz Pan Paweł Jaśkowiec
Uwaga wniesiona pismem dnia 22.02.2010r. dot. likwidacji planowanej obwodnicy na działce nr 602 położonej w Korfantowie oraz przeznaczenia jej pod budownictwo mieszkaniowe.

NEGATYWNIE
2. 
Pan Bartłomiej Dreszer
Uwaga wniesiona pismem dnia 05.03.2010r. dot. przeznaczenia działki nr 210/1 położonej w Piechocicach pod zabudowę zagrodową z możliwością chowu trzody chlewnej w ilości 2000 szt.

NEGATYWNIE
3.
Pan Adam Zaleski 
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 15.03.2010r. o przeznaczenie działek nr 196 i 197 położonych w Korfantowie pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.

NEGATYWNIE
4.
Firma Blenheim Energy Limited, Aldermary House
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 15.03.2010r. o przeznaczenie 3 obszarów, stanowiących grunty rolne (R2), usytuowanych  w rejonie Korfantów - Rączka - Puszyna, Puszyna - Stara Jamka – Korfantów oraz Stara Jamka – Korfantów - Włostowa pod farmy wiatrowe. 

NEGATYWNIE
5.
Kancelaria Radców Prawnych MORYTO Spółka partnerska
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 25.03.2010r. o przeznaczenie działki nr 363/1 położonej we wsi Włostowa pod zabudowę gastronomiczno – hotelarską.

NEGATYWNIE
6.
Kancelaria Radców Prawnych MORYTO Spółka partnerska
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 25.03.2010r. o przeznaczenie działki nr 360 położonej we wsi Włostowa pod zabudowę gastronomiczno – hotelarską.

NEGATYWNIE
7.
Pani Maria Figura
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 29.03.2010r. o przeznaczenie działki nr 172 położonej we wsi Pleśnica pod zabudowę garaży na samochody osobowe i ciężarowe.

NEGATYWNIE
8.
Pan Bogdan Bieda Sołtys wsi Pleśnica
Uwagi do zapisów w studium i do prognozy wniesione pismem z dnia 14.04.2010r.:
a) W rozdziale 1.4. „Ludność gminy", w tabeli nr 2 podano liczbę mieszkańców w poszczególnych wsiach Gminy. Wskazano, iż w Przydrożu Małym w 2009r., liczba ludności wynosiła 360 osób. Prognoza liczby ludności dla Przydroża Małego, zakłada, że w 2020r. będzie tam mieszkało 360 osób. Natomiast w rozdziale 2.2.5. „Wychowanie, oświata i nauka" wskazano, że we wsiach (lub ich zespołach) liczących ponad 400 mieszkańców, takich jak: Kuźnica Ligocka, Przydroże Małe, Węża, Rzymkowice pożądane są prywatne przedszkola niepubliczne. Stąd też konieczne jest wyjaśnienie, czy pożądane w Przydrożu Małym przedszkole niepubliczne obsługiwać ma okoliczne wsie min. Pleśnicę. W takim przypadku proponuje się, aby przedmiotowy zapis brzmiał przykładowo „...Przydroże Małe z Pleśnicą". Wówczas liczba mieszkańców przekracza 400. Natomiast, jeśli wieś Pleśnica nie miała być uwzględniona w/w analizie konieczna jest zmiana zapisu na np.: „...liczących ponad 350 mieszkańców, takich jak:...".
b) Konieczne jest wyjaśnienie, o jakich branżach rzemiosła usługowego i produkcyjnego jest mowa w rozdziale 2.4.1. „Przemysł i rzemiosło" na stronie 40.
c) W projekcie zawarto zapis dotyczący możliwości wewnętrznego i zewnętrznego korygowania granic terenów otwartych, wyznaczonych w niniejszym studium orientacyjnie, w celu dostosowywania ich do rzeczywistego zagospodarowania oraz podziałów geodezyjnych, w stopniu nie naruszającym przyjętych celów i kierunków polityki przestrzennej. Z powyższego zatem wynika, że można np. na etapie sporządzania planu miejscowego, przesunąć granice obszarów działalności gospodarczej. W studium był np. wyznaczony niewielki obszar (np. część działki geodezyjnej), a plan miejscowy, zgodnie z powyższym zapisem będzie obejmował obszar dużo większy (np. całą działkę geodezyjną, która może mieć przecież kilka hektarów). Nie ulega wątpliwości, że ustalenia studium muszą być dla wszystkich, nie tylko urzędników, urbanistów, ale także mieszkańców  jednoznaczne. Powyższy zapis tę jednoznaczność odczytu ustaleń studium narusza, ponieważ nie wiadomo, kto i na jakich zasadach będzie dokonywał korekty linii rozgraniczających. Zapis powinien zostać wykreślony, jako niezgodny z obowiązującymi przepisami.
d) W ustaleniach dotyczących aktywności gospodarczej (str. 96 i następna) konieczne jest umieszczenie zapisu, iż jakakolwiek aktywność gospodarcza, szczególnie ta sąsiadująca z terenami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, nie może pogorszyć warunków zamieszkania ze względu na hałas, emisję substancji (odory) i energii do powietrza, gleby i wody.
e) Na wydanym w formie wyrysu rysunku studium, na północ od drogi Przydroże Wielkie - Śmicz, na terenie wsi Pleśnica, wyznaczono obszary E4 jako tereny obszary korytarzy i sięgaczy ekologicznych o znaczeniu lokalnym - chronione. Na obszarach tych należy dążyć do utrzymania użytkowania łąkowego. Przywołany obszar na terenie wsi Pleśnica przylega bezpośrednio do cieku Potoku Piechocickiego i stąd jego funkcja. Jednakże obszar ten od kilku, jeśli nie od kilkunastu lat stanowi grunty orne. Spowodowane jest to między innymi spadkiem pogłowia bydła na terenie Pleśnicy: nie ma bydła, nie są potrzebne łąki. Dodatkowo, ukształtowanie terenu, powoduje, że ewentualne rozlewanie się rzeki występuje po drugiej stronie cieku na terenie wsi Śmicz, przysiółek Waldeka i tam faktycznie łąki zostały zachowane. Odpowiedzi wymaga również, czy taki zapis w studium: utrzymanie użytkowania łąkowego nie będzie stanowił przeszkody w pozyskiwaniu dofinansowania na te tereny przez właścicieli gruntów jako na grunty orne. Stąd też należy albo zmniejszyć obszar E4 (przybliżyć do cieku), albo wprowadzić zapisy, które umożliwią pozyskanie środków na grunty orne, mimo, że w studium jest wyznaczony kierunek zagospodarowania przestrzennego: łącznik ekologiczny: użytki łąkowe.
f) W ustaleniach studium wprowadzono parametry architektoniczne: wysokość zabudowy do kalenicy. Co w sytuacji, gdy ze względów technologicznych trzeba będzie wybudować budynek z dachem płaskim?
g) Na terenach R1 gleby są lepsze i tym samym produkcja zarówno roślinna jak i zwierzęca może być intensywniejsza niż na terenach R2. Nie wiadomo - nie wynika to z tekstu studium, dlaczego dla terenów R1 wielkość działki z produkcją roślinną może być max 3,0 ha, a ze zwierzęcą max 5,0 ha, a na terenach R2 odwrotnie. Wyjaśnienia wymaga również, co w sytuacji gdy zabudowa związana jest i produkcją roślinną i zwierzęcą - jaka jest preferowana wielkość działki 5,0 czy 3,0 ha? Konieczne jest sprawdzenie i doprecyzowanie powyższych zapisów.
h) W zakresie ustaleń dla obszarów P3 nakazano wykluczyć przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 i Park Krajobrazowy Góry Opawskie. Z prognozy oddziaływania na środowisko wynika, że na terenie Gminy nie ma i nie planuje się żadnych obszarów Natura 2000, więc powyższy zapis jest zbędny.
i) W jednostce P3 wymieniono istniejące tereny aktywności gospodarczej na terenie wsi Przydroże Małe w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Pleśnica. Z rysunku studium wynika jednak, ze oprócz istniejących terenów aktywności gospodarczej są tam również tereny planowane aktywności gospodarczej. Tym samym jest niezgodność pomiędzy częścią tekstową projektu studium, a jego częścią graficzną. Na terenie wsi Przydroże Małe w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Pleśnica istniejące tereny aktywności gospodarczej to budynki: pozostałości PGR. Są to budynki parterowe, w większości obory i świniarnię w złym stanie technicznym, albo wyburzone. Szansa na to, że przyjdzie tam przemysł wysokich technologii jest znikoma. Najbardziej prawdopodobne jest ich wykorzystanie w produkcji rolnej. Jako istniejące tereny aktywności gospodarczej wskazano również tereny fermy norek. Podkreślenia wymaga, iż budynki fermy norek odbiegają pod względem gabarytów i architektury od istniejącej zabudowy wsi, burząc istniejącą strukturę funkcjonalno - przestrzenną. Dalsza rozbudowa tego terenu tj. wyznaczanie nowych terenów P3 wpłynie niekorzystnie na strukturę wsi - wprowadzi dysharmonię. Z ustaleń studium wynika, że liczba ludności Pleśnicy spada. Może to być spowodowane z jednej strony odległością komunikacyjną od dużych ośrodków i dostępu do pracy, z drugiej strony specjalizacją rolnictwa tj. zwiększaniem się średniej powierzchni gospodarstwa rolnego i spadkiem liczby osób zatrudnionych w rolnictwie. Jednakże na wyludnianie się Pleśnicy może mieć również wpływ sąsiedztwo tj. ferma norek pogarszająca, ze względu na warunki zapachowe (odory) warunki życia na terenach M1 i M2 i wykluczająca w ten sposób rozwój wsi z punktu widzenia agroturystyki i rekreacji. 

   W załączonej prognozie oddziaływania na środowisko nie przeanalizowano wpływu gatunków obcych: norek amerykańskich na lokalne środowisko przyrodnicze. Dalszy rozwój fermy norek spowoduje dalszą degradację terenów sąsiednich i w ten sposób wpłynie na ich dobra materialne mieszkańców. W prognozie oddziaływania na środowisko nie został ten aspekt, jak i aspekt wpływu fermy norek na tereny M1 i M2 uwzględniony. Znajdująca się na tym terenie ferma norek jest dla mieszkańców Pleśnicy uciążliwa, a zwłaszcza w miesiącach letnich, jako źródło plagi much oraz ogromnego fetoru. Jak już zostało to podkreślone jej rozbudowa wpłynie niekorzystnie na sąsiednie nieruchomości i może doprowadzić do wyludnienia wsi. Być może wyludnienie wsi Pleśnica jest celem właściciela fermy. W związku z powyższym należy wykreślić planowane tereny działalności gospodarczej na terenie wsi Przydroże Małe w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Pleśnica zarówno z rysunku studium, jak i z jego części tekstowej oraz przedstawić w prognozie oddziaływania na środowisko wpływ gatunków obcych na środowisko przyrodnicze. Jednocześnie należy ograniczyć, poprzez odpowiednie zapisy, działalność istniejącej fermy norek.
j) Istniejące i planowane tereny aktywności gospodarczej na terenie wsi Przydroże Małe, w sąsiedztwie zabudowań wsi Pleśnica sąsiadują, poprzez drogę, ze strefą ochrony ekspozycji - ochrona widoku i punktu widokowego (prawdopodobnie Szwedzka Górka). Lokalizacja fermy norek i jej dalsza rozbudowa oraz związane z tym uciążliwości spowodują, że turyści nie będą zainteresowani oglądaniem panoramy od strony wsi Pleśnica. W konsekwencji istniejąca i planowana aktywność gospodarcza ograniczy, jeśli nie uniemożliwi rozwój tego obszaru z punktu widzenia turystyki i rekreacji. Jednocześnie panorama jest nie tylko na Szwedzką Górką, ale również z Szwedzkiej Górki na okolicę. Z tego punktu widzenia dalsza rozbudowa istniejącej fermy norek wprowadzać będzie dysharmonię - obiekty negatywnie wyróżniające się architektoniczne z zabudowy wsi Pleśnica (mimo, iż leżą ewidencyjnie na terenie wsi Przydroże Małe) w panoramie widocznej z Szwedzkiej Górki. Nie trzeba zaznaczać, iż plagi much i odory również odstraszać będą potencjalnych turystów. Stąd też konieczne jest wykluczenie, bądź znaczne ograniczenie terenów aktywności gospodarczej na terenie wsi Przydroże Małe w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Pleśnica.
k) Tabele 27 i 28 nie zostały opisane w tekście studium, albo nie zostały dołączone do wypisu i wyrysu z projektu studium.
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NEGATYWNIE
9.
Pan Henryk Iżykowski
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 14.04.2010r. o przeznaczenie działki nr 232/5 położonej we wsi Przydroże Wielkie pod zabudowę mieszkaniową.

NEGATYWNIE
10.


Firma WINDPROJEKT spółka z o.o.
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 15.04.2010r. o przeznaczenie terenu położonego po wschodniej stronie wsi Ścinawa Mała pod fermę wiatrową (3 turbiny).

NEGATYWNIE
11.


Pan Ernest Bogoń
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 15.04.2010r. o przeznaczenie działek nr 882, 885 i 886 położonych we wsi Rzymkowice pod zabudowę rolniczą.

NEGATYWNIE


Przewodniczący
Jan Oleksów

