
WYKAZ UWAG ZŁOŻONYCH ZA POŚREDNICTWEM MAPY 

INTERAKTYWNEJ 

 

1. Biorąc pod uwagę stan, poziom i strukturę gospodarstw rolnych na terenie 

Janowic - uważam, że umiejscowienie terenów wzdłuż południowej części 

ul. Targanickiej w terenach MNR mija się z celem. Na tym terenie nie ma 

gospodarstw rolnych z prawdziwego zdarzenia, w ramach których mogłaby 

być realizowana zabudowa zagrodowa na tym terenie. Uważam, że winna 

tam zostać ustalona jednostka MNU - obecnie na działce 548/2 jest 

prowadzona działalność szkółkarska, co jest zgodne z ustaleniami dla 

terenów oznaczonych symbolem MNU. 

2. Bestwina 1173/47. Proszę o uwzględnienie przy zmianach planu 

zagospodarowania by działka 1173/47 w części wskazanej na załączniku 

została przekwalifikowana na przeznaczenie MNR - tereny zabudowy 

zagrodowej. 

 

3. Prosimy o analizę usytuowania poszerzenia drogi - ul. Ładnej na dz 692/2 

obr. Bestwinka Bestwińska wzdłuż jej północnej granicy. Posesja przy ul. 

Olchowej 20 w Bestwince posiada dojazd z ul. Olchowej, jest ogrodzona w 

granicach własności i nie jesteśmy zainteresowani urządzaniem nowego 

zjazdu z ul. Ładnej. Ul Ładna na tym odcinku obsługuje nieruchomości 

niezainwestowane położone po północnej granicy drogi. Projektowane 

poszerzenie obniża wartość działki 692/2 i prosimy o wykreślenie 



poszerzenia z naszej nieruchomości. O wykreślenie poszerzenia drogi 

został złożony wniosek i w naszej ocenie brak jest uzasadnienia pominięcia 

naszego wniosku o wykreśleniu poszerzenia ul. Ładnej na naszą 

nieruchomość. 

4. Bestwina 375/12. Chciałbym zgłosić chęć przekształcenia mojej działki 

375/12 z części terenów zieleni nie urządzonej na teren do zabudowy 

jednorodzinnej, motywuję to tym iż nie jestem w stanie wybudować 

budynku na części działki która jest przeznaczona pod teren zabudowy. 

5. Janowice 623/3. Wnioskuję o ustalenie dla tej działki planu 

zagospodarowania o oznaczeniu MNU, gdyż w przyszłości planowane jest 

zagospodarowanie terenu również na usługi lub działalność ogrodniczą. 

6. Bestwina 105/330. Uwaga dotyczy objęcia nieruchomości gruntowej nr 

105/330 w części niezabudowanej statusem MN.w, który oznacza tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagające zgody Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia w miejscowym planie. 

W Uchwale XXXI/242/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 czerwca 2013 

r. w części niezabudowanej nieruchomość 105/330 został wydzielony 

obszar o powierzchni ok. 2500m2 przeznaczony w planie wg symbolu 

1.17R1 wg przeznaczenia podstawowego jako uprawy rolne lub 

zadrzewienia i zakrzewienia. Niniejsza uwaga odnosi się do tego właśnie 

obszaru działki nr 105/330 przedstawionego w projekcie MPZP jako 

wymagającego zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę 

przeznaczenia. Zgłoszoną uwagę uzasadniam 3-krotnym już 

interweniowaniem w tej sprawie (2009, 2013, 2017) w formie wniosków z 

uwagami do projektów MPZP Gminy Bestwina w poprzednich latach, na 

które nie otrzymano pozytywnych odpowiedzi. Dodatkowo uwagę swą 

argumentuję brakiem racjonalnego uzasadnienia ze strony Gminy a także 

pośrednio ze strony Ministerstwa powodów zakwalifikowania obszaru 

działki jako przeznaczonej do uprawy rolnej. Zakwalifikowanie obszaru na 

podstawie odgórnej selekcji gruntów jest działaniem nieprecyzyjnym, 

ponieważ może powodować przyjęcie błędnych założeń projektowych. 

Obszary o lepszych walorach rolniczych mogą zostać w ten sposób 



przypadkowo pominięte, natomiast o gorszych, nadające się na zabudowę 

mogą zostać zakwalifikowane jako rolne. Nie przeprowadzono ponadto 

żadnych analiz jakości gruntów podczas wizji w terenie, co również budzi 

wątpliwość co do właściwej kwalifikacji obszarów nieruchomości w MPZP. 

W zawiązku z powyższym proszę o uwzględnienie uwagi do planu w 

odniesieniu dla działki nr 105/330 w obrębie Bestwina. 

7. Janowice 850/6. Proszę o zmianę z terenu zabudowy zagrodowej na teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z wnioskiem złożonym w 

2017 roku. 

8. Bestwina 1752/26. W dotychczasowym planie działka 1752/26 znajduje 

się w obrębie terenów osuwiskowych. Zgodnie z bazą SOPO teren 

zagrożony osuwiskami o numerze 1204 KRTZ znajduje się poza granicami 

w/w działki. W związku z powyższym, wnoszę o usunięcie zapisu o terenie 

osuwiskowym w odniesieniu do działki 1752/26 i ograniczenie jego 

występowania do obszaru zgodnego z bazą SOPO. 

9. Kaniów 624/48. Z uwagi na przedstawioną koncepcję projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 

proszę o dokonanie zmiany przeznaczenia terenu geodezyjnie oznaczonego 

jako działka nr 624/48 (obręb 0005). Zmiana polega na zwiększeniu 

zakresu objętego symbolem MNR - tereny zabudowy zagrodowej o 

powierzchnię ok. 13 arów. Prośbę swą motywuję planami moich dzieci i 

wnuków dotyczącymi prowadzenia gospodarki m.in. w ramach lokalizacji 

szklarni, cieplarni i upraw sadowniczych. Generuje to konieczność 

rozbudowy o kolejne budynki, ze względu na brak możliwości 

pomieszczenia się w aktualnie zamieszkałym. 

10. Kaniów 685/80. Wnioskuję o zmianę zagospodarowania na teren 

zabudowy jednorodzinnej. 

11. Kaniów 685/218. Wnioskuję o zmianę zagospodarowania na teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

12. Janowice 1782/2. Wskazana działka w obowiązującym planie 

zagospodarowania jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 



jednorodzinną z usługami. W koncepcji do projektu planu zaproponowano 

zabudowę zagrodową. Ponieważ na tym terenie obecnie realizowana jest 

zabudowa jednorodzinna wnioskuję o jej utrzymanie w projekcie planu. 

13. Kaniów 685/2. Proszę o uwzględnienie przeznaczenia terenu zgodnie ze 

studium uwarunkowań tj. MN3. Jednocześnie wnoszę o określenie w MPZP 

minimalnej powierzchni działki pod zabudowę mieszkaniową - 6 arów, oraz 

wysokości zabudowy do 12m. 

14. Uwaga do planu. W związku z prowadzoną działalnością rolniczą i 

planowaną w przyszłości budową obiektów objętych tą działalnością, 

wnoszę o utrzymanie zabudowy zagrodowej na działkach o nr 768/2, 2635, 

2634, 766/9, 766/11, 766/12, 770/2, 771/2 położonych w Bestwinie przy 

ul. Gospodarskiej 62. 

15. Kaniów 165/4. Na działkach 157/40, 165/3, 165/4, 161/4, 157/25, 

157/46, 159/7, 1179/19 znajduje się budowla stanowiąca własność PG 

SILESIA - rów zrzutowy ze zbiornika retencyjno-dozującego wód słonych. 

Jest to powierzchniowy obiekt budowlany ściśle związany z 

funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wnosimy o wydzielenie we 

fragmentach działek obejmujących wyżej wymieniony obiekt terenu WS - 

tereny wód śródlądowych, który w przeznaczeniu dopuszczalnym zawiera 

budowle hydrologiczne. 

16. Bestwina 1201/40. W projekcie planu zagospodarowania działka nr 

1201/40 przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej. Jako 

właściciel działki kilka lat składałem wniosek o przeznaczenie tej działki 

na teren zabudowy jednorodzinnej. Proszę o zmianę obecnie 

zaproponowanego przeznaczenia działki. Nie jestem rolnikiem, nie 

prowadzę działalności rolniczej i moim zamiarem jest zagospodarowanie w 

przyszłości tej działki pod budowę domu. 


