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Katowice, dnia  28.12.2017 r.
PP-RPP.7634.3.79.2017
PP-RPP.KW - 791/17


Postanowienie nr
 1193 /PP/2017




Organ wydający
Zarząd Województwa Śląskiego




W sprawie
Uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
(pismo Wójta Gminy Panki; znak PBO.6720.1.5.2016.JW  z dnia 12.12.2017 r.)




Na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)




Zarząd Województwa
Śląskiego w składzie:
	Marszałek Województwa – Wojciech Saługa - obecny

Wicemarszałek Województwa – Michał Gramatyka - obecny
	Wicemarszałek Województwa – Stanisław Dąbrowa - obecny
Członek Zarządu Województwa – Henryk Mercik - obecny
	Członek Zarządu Województwa – Małgorzata Ochęduszko-Ludwik - obecna           




Postanawia
Odmówić uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki.






Uzasadnienie
Wójt Gminy Panki (pismem znak  PBO.6720.1.5.2016.JW  z dnia 12.12.2017 r.) wystąpił do Zarządu Województwa Śląskiego o uzgodnienie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki (zwanego dalej projektem Studium). Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) zarząd województwa uzgadnia projekt studium w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

W przedłożonym do uzgodnienia projekcie studium cytowane są zapisy nieobowiązującego już Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego z 2004r., a zgodnie z art. 11 pkt 4 wspomnianej wyżej ustawy projekt studium winien zawierać ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa, czyli Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz.Urz.Woj.Śl. z 13.09.2016 r., poz. 4619, zwanego dalej Planem 2020+), który w ramach ustaleń wskazuje cele polityki przestrzennej województwa i sposoby ich realizacji, obszary funkcjonalne i zasady ich zagospodarowania, a także inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Przedmiotowa zmiana studium została sporządzona dla całego obszaru gminy, która zgodnie z ustaleniami Planu 2020+ znajduje się w „wiejskim obszarze funkcjonalnym” i „obszarze cennym przyrodniczo”, poza nimi na terenie gminy znajdują się także „obszar terenów zamkniętych”, „obszar ochrony krajobrazów kulturowych”, „obszar zasobów wodnych” oraz „obszar udokumentowanych złóż kopalin”. 
Na terenie gminy zlokalizowane są także: 
	Zadania samorządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego, ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego (Tabela nr 7) – „Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, tu 949”.

Inwestycje celu publicznego postulowane przez samorząd województwa, ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego (Tabela nr 8).
W przedmiotowym projekcie studium należy więc uwzględnić wymienione wyżej uwarunkowania. 

Ponadto poważne wątpliwości budzą założenia przyjęte do wyliczenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz wynikające z tego wnioski w formie ustaleń Studium, w szczególności w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej.  
Przedstawione prognozy demograficzne dla gminy Panki wskazują na systematyczny spadek liczby ludności gminy o -8,2,% w perspektywie najbliższych 30 lat z 5092 w roku 2016 do 4674 w roku 2046. Gmina Panki posiada warunki mieszkaniowe lepsze od przeciętnych w powiecie i województwie. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi tu 97,7 m2 (w powiecie kłobuckim – 94,8 m2, w województwie śląskim 70,4 m2), przeciętna powierzchnia mieszkania przypadająca na 1 osobę to 31,6 m2 (w powiecie kłobuckim – 29,5, w województwie śląskim 26,8 m2).  Na jedno mieszkanie przypada tu średnio 3,09 osoby (w powiecie kłobuckim 3,21, w województwie śląskim 2,63 – z uwzględnieniem terenów miejskich).  W gminie Panki istnieje obecnie nadpodaż terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej. Pomimo wskazanych powyżej uwarunkowań z wyliczeń bilansu wywodzi się zapotrzebowanie na nową zabudowę o 100% przewyższające wielkość zabudowy istniejącej i uzasadnia potrzebę wyznaczenia w Studium dodatkowych terenów zabudowy mieszkaniowej poza wyznaczonymi w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. 
Wyliczenia dla terenów przemysłowych i usługowych zawarte w bilansie również budzą wątpliwości. Z informacji zawartych w projekcie Studium nie wynikają ani przesłanki ekonomiczne, ani demograficzne uzasadniające potrzebę znaczącego zwiększenia udziału gruntów przeznaczonych na działalność przemysłową kosztem terenów rolniczych. Nie znajduje także merytorycznego uzasadnienia znaczące powiększanie powierzchni terenów przeznaczonych na cele usługowe, zwłaszcza wobec informacji zawartej w rozdziale 8.1.1.2 (Usługi), iż w gminie Panki „nasycenie siecią usługową oraz rzemieślniczą jest wystarczające z punktu widzenia lokalnych potrzeb”. Poważne wątpliwości budzą więc przyjęte w bilansie wskaźniki zapotrzebowania na nową zabudowę produkcyjną na poziomie 40% oraz na zabudowę usługową na poziomie 50% w stosunku do zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową i zagrodową łącznie oraz wynikające stąd wyliczenia. 
Zapisy projektu Studium naruszają podstawowe zasady gospodarowania przestrzenią, określone w rozdziale 4 Planu 2020+, a w szczególności zasady: 
1. Przestrzenią trzeba gospodarować oszczędnie.
7. Strefa mieszkaniowa i strefa aktywności gospodarczej mają mieć zwartą strukturę, a wielkość strefy musi być rezultatem kompromisu między opłacalnością ekonomiczną i wymogami  kształtowania  przyjaznej przestrzeni.
10. Decyzje o zmianie użytkowania terenu trzeba podejmować ostrożnie, tak aby nie utracić  wartości przestrzeni.

Zgodnie z art. 95, ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze [tekst jednolity Dz.U z 2017r., poz. 2126] w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ujawnia się udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, w celu ich ochrony – należy więc uzupełnić projekt studium o projektowany obszar ochronny dla GZWP 325.


Wobec tego, że ustalenia projektu Studium we wskazanym zakresie są niezgodne z ustaleniami Planu 2020+, postanawia się jak na wstępie. 

Jednocześnie Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż uzgodnienie projektu Studium może nastąpić po dokonaniu korekty wskazanych wyżej niezgodności z ustaleniami Planu 2020+ oraz zapisami ustawowymi.




Pouczenie
Na podstawie art. 141 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.










































Otrzymują:
	Wójt Gminy Panki (doręczono w trybie art. 392 kpa)
	kopia a/a



