Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Jeziorki" w Jaworznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 14 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn.
zm.),
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Jaworznie.

"Jeziorki”

2. Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa
załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia....................2021 r.
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Uzasadnienie
Uchwalenie w roku 2020 zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Jaworzna powiększyło ilość terenów inwestycyjnych w gminie, zarówno na
gruntach gminnych jak i prywatnych. Aby tereny te uzyskały prawo do zabudowy konieczne jest
ustalenie odpowiedniego przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia te powinny być zgodne z polityką przestrzenną zapisaną w Studium.
Jaworzno od lat ma bardzo dużą nadwyżkę terenów inwestycyjnych, zwłaszcza mieszkaniowych,
jednak nie zawsze ich dyslokacja w granicach miasta jest właściwa. Tworzenie dokumentów
planistycznych jest procesem długim i kosztownym i dlatego istotne jest poszukiwanie lokalizacji
optymalnych, możliwych do zainwestowania w rozsądnym czasie, położonych dogodnie w
stosunku do zabudowy istniejącej i w zasięgu mediów. Analiza przestrzenna pozwoliła na
wskazanie kilkuset lokalizacji wymagających interwencji, jednak tylko niektóre z nich wymagają
wykonania odrębnych planów miejscowych. W celu podjęcia uchwał inicjujących gmina
sukcesywnie będzie kierowała do Rady Miejskiej w Jaworznie propozycje kolejnych planów.
Przedstawiony projekt realizuje podnoszone od lat wnioski mieszkańców pragnących inwestować
na nieruchomościach leżących wzdłuż osi ul Insurekcji Kościuszkowskie w jej wschodnim odcinku,
w rejonie od którego wzięła się nazwa dzielnicy. Istniejące tam działki są predestynowane do
zabudowy mieszkaniowej, dzisiaj blokowanej zapisami planu. Studium powiększyło obszar
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a przedstawiony projekt obejmujący 12,5 ha terenu
zmierza do realizacji jego ustaleń. Plan ten wraz z tworzonym planem dla rozbudowy cmentarza
domyka obszar mieszkaniowy na styku Wilkoszyna i Jeziorek. Przy średnio aktywnym ruchu
budowlanym jaki obserwuje się w tym obszarze jest to perspektywa do połowy wieku.
Podjęcie uchwały jest fakultatywne.
Jaworzno, 31 sierpnia 2021 r.
Opracował: Teobald Jałyński – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
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