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W odpowiedzi na Państwa

interpelację

w sprawie dźiałeknr

61 1148, 612148

i

613/48

pżedstawiam następujące wyjaśnienia,

Pżedmiotowe działki położonesą pod lasem w południowej częścidzielnicy Wilkowyje
w Tychach .\N załączeniu pzekazuję zdjęcie satelitarne z oznac.zeniem granic działek.
Działki stanowią grunty rolne (ewidencja gruntów i budynków wykazuje użytek rolny

-

grunty

orne) i nigdy nie stanowiły działek budowlanych w rozumieniu pzepisów prawa planowania

izagospodarowania pzestzennego. W miejscowym planie ogólnym za!ospodarowania
peestżennego miasta Tychy, którego ustalenia obowiązywały do dnia 31 grudnia 2003 r.
(ań. 87, pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym

-

t. j.

Dz. U, z 2020 r,, poz. 293 z późn. zm.) działki znajdowały się na terenie o symbolu E.ZE

-

strefa ekologiczna, obszary pasm ekologicznych. Podział działek został zatwierdzony w oparciu
o te zapisy na wniosek właścicielabez zmiany sposobu użytkowania.

Dla działek nie obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

i
o
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t

Dla działek nie zosta{ wydane decyzje,o warunkach zabudowy i nie mogą zostać wydane,

gdyż działki nie spełniają warunków

§ 3 Rozpoządzenia

Ministra lnfrastruktury

z

dnia

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
izagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania

26 sierpnia 2003 r.

pzestzennego tj. obszar, który wyznacza się wokół działek w celu przeprowadzenia na
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analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu nie spełnia wszystkich
pzesłanek, o których mowa w ań. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym,
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pzestzennego miasta

Tychy zabłlierdzone Uchwałą Nr 0150lllll40l2}02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r.
z póŻn. zm, wskazuje następujący kierunek zmian w struktuze przestzennej oraz
w pżeznaczeniu terenów: rozwój miasta zgodnie

z zasadą zrównoważonego rozwoju i ideą

,,miasta zwartego", między innymi poprzez etapowanie rozwoju przestnennego zabudov,ly
w

obszarach dotychczas niezurbanizowanych

w

zależnościod potrzeb społeczno-

gospodarczych oraz możliwościrozbudowy układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej
o parametrach stosownych do potrzeb planowanych funkcji terenów. Zgodnie
o planowaniu

i

z

alL. 20 ustawy

zagospodarowaniu pzestrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy, po

stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium.

Zgodnie z pzepisami ań, 1 ust. 4 Ustawy o planowaniu izagospodarowaniu pzestrzennym
uwzględnienie wymagań ładu pzestrzennego, efektywnego gospodarowania przestzeniąoraz

walorów ekonomicznych pzestzeni następuje poprzez lokalizowanie nowej zabudowy
w

obszarach

o w

pełni wyksźałconejałańej struktuze funkcjonalno-pzestrzennej,

w granicach jednostki osadniczej, w szczególności

popżez uzupełnianie istniejącej zabudowy

lub na innych terenach wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilościterenów pzeznaczonych

pży czym w pierwszej kolejnościńa obszarach w najwyższym
dó zabudowy, pżez co rozumie się obszary charakteryzujące się

pod dany,rodzaj zabudowy,
stopniu przygotowanych

do sieci komunikacyjnej. Takie rozv.tiązanie sprzyja zapewnieniu
odpowiedniego środowiska zamieszkania w omawianym terenię ,oraz ochronie kompozycji
m, in, najlepszym dostępem

urbanistycznej obszaru, Jednocześnie podkreślićnależy, że lokalizacja nowej zabudowy
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu nie jest wskazana głównie ze względu na bezpieczeństwo
pożarowe.

Niemniej jednak procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest w toku. Miały miejsce dwa wyłozenia projektu planu do publicznego
wglądu. Aktualnie analizowana jest zasadnośćczęściowegouwzględnienia złożonych
wniosków.
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