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UZASADNIENIE 
 

do dokumentu „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu w Kłobucku obręb Zagórze” 

 zatwierdzonego Uchwałą Nr 358/XXXIX/2009 
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
sporządzone na podstawie art. 42 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.     
Nr 199 poz.1227) 
 
 
 
 
Udział społeczeństwa w opracowaniu projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku obręb Zagórze 
zapewniony był poprzez: 

 
1) możliwość składnia wniosków do sporządzonego dokumentu, która została 

zagwarantowana poprzez wymagane podanie do publicznej wiadomości 
ogłoszenia/ obwieszczenia Burmistrza Kłobucka na tablicy ogłoszeń urzędu, 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Dzienniku Zachodnim o 
przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku obręb Zagórze 
wraz z możliwością składania wniosków z wyznaczonym 21 dniowym 
terminem ich składania. 

 

W wyznaczonym terminie wpłynęły wnioski od czterech organów właściwych 
do uzgadniania i opiniowania planu.     
Wnioski te zostały uwzględnione w projekcie planu.  

 
2) możliwość składania uwag do opracowanego dokumentu, która została 

zagwarantowana poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
Kłobucku obręb Zagórze”" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w 
dniach od  od 14.09.2009r. do 13.10.2009r. wraz z informacją o możliwości 
składania uwag, z wyznaczonym terminem ich składnia do dnia 02.11.2009r. 
Ogłoszenie ukazało się na tablicy urzędowej, stronie internetowej oraz w 
Dzienniku Zachodnim.  

 

W toku wyłożenia wniesiona została jedna uwaga, która dotyczyła lokalizacji 
drogi dojazdowej (oznaczonej na rysunku planu  symbolem 1 KDW) do 
projektowanego osiedla domów jednorodzinnych. Zgłaszający stwierdził iż 
lokalizacja drogi będzie wiązała się z utrudnieniami wynikającymi ze 
zwiększenia natężenia ruchu samochodowego i obniży wartość należącej do 
niego nieruchomości. 
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Zarówno Burmistrz Kłobucka, jak i Rada Miejska w Kłobucku nie uwzględnili 
zgłoszonej uwagi w planie miejscowym wskazując iż obsługa komunikacyjna 
terenów zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonych w planie miejscowym, 
odbywać się będzie drogami wewnętrznymi, włączonymi m.in. do gminnej 
drogi publicznej – ul. Andersa, drogą oznaczoną w planie miejscowym 
symbolem 1KDW, przebiegającą przez teren działki nr 1492. Działka ta jest 
własnością Gminy Kłobuck. Jest to jedyna działka niezabudowana, która 
umożliwia włączenie obsługi komunikacyjnej wyznaczonych w planie terenów 
mieszkaniowych do ul. Andersa. Aby chronić interes właścicieli nieruchomości 
sąsiednich, po obu stronach drogi 1KDW, wzdłuż granicy z działkami 
sąsiednimi, wyznaczono tereny zieleni urządzonej o szerokości 6 m. Tereny te 
będą obsadzone drzewami i krzewami, tworzącymi pasy zieleni izolacyjnej, co 
zminimalizuje uciążliwości związane z ruchem samochodowym.  
 

 
 
   W procedurze sporządzania dokumentu p.n. „ Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  dla terenu w Kłobucku obręb Zagórze” spełnione 
zostały wymogi ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227). 
 


