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Pragnę zabrać głos w sprawie sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu
planu - ich uzasadnienia są niekompletne, tendencyjne a nawet w pewnych punktach mogą
wprowadzić w błąd - co chciałabym udowodnić.

1. Uchwalany Plan miejscowy jest niewątpliwie "planem z tezą" - co samo w sobie nie byłoby
niczym niewłaściwym, ale tylko wtedy, jeśli teza taka byłaby oparta o uwarunkowania
racjonalne i faktyczne. Tak nie jest, gdyż założeniem planu jest domniemywana a nie
dowiedziona możliwość wystąpienia skarg mieszkańców na uciążliwości funkcji
sąsiadujących. Innymi słowy - wbrew twierdzeniom opracowujących plan - można to
rozumieć jako zapowiedź rozwoju w tym rejonie funkcji uciążliwych dla mieszkalnictwa, w
kontekście czego niepokój obecnych mieszkańców terenów sąsiednich staje się aż nadto
zrozumiały. Sporządzanie planu z taką tezą daje pierwszeństwo arbitralnym opiniom i
domysłom nad faktycznymi uwarunkowaniami - tu: obowiązkiem stosowania takich samych
kryteriów dla obszaru planu i dla terenów sąsiadujących. Prawda jest taka, że jeśli istniejące
działalności produkcyjne są akceptowalne dla istniejącego mieszkalnictwa w rejonie
Koszykowej, byłyby bez wątpienia akceptowalne również dla obszaru planu.

2. Sposób generalizacji uwag jest nadmierny, co doprowadziło do pominięcia wielu istotnych
aspektów. "Załatwienie" 138 uwag (jeśli udało mi się dobrze policzyć - brak zestawienia)
jedną odpowiedzią sugeruje, że są one praktycznie jednobrzmiące, co nie jest prawdą
przynajmniej w odniesieniu do włączonych do tego zestawienia moich 3 uwag!

3. Rozstrzygnięcia uwag są tendencyjnie naginane do z góry przyjętej'" tezy o braku
możliwości dopuszczenia w obszarze planu funkcji mieszkaniowej. Dodatkowo - widoczny i
nieukrywany pośpiech wynikający z obawy o możliwość wystąpienia konieczności wydania
przez Miasto odwlekanej od 1O miesięcy decyzji WZ dla zespołu zabudowy mieszkaniowej,
powoduje iż w znacznej części uzasadnienia są niespójne, nieracjonalne i niemerytoryczne.
Są to na przykład :

-§ 1. (str.1 i 3) - teza UM o tym, że przedsiębiorcy będą chronili zabudowę mieszkaniową od
strony "północnej i częściowo wschodniej" - bo z mocy prawa muszą, a dzięki ustaleniom
planu - nie będą musieli chronić przed hałasem terenów przylegających od strony
południowo-wschodniej, jest absurdalna i przeczy prawom fizyki, ponieważ hałas nie
propaguje się kierunkowo! Dodatkowo obszar dyskusyjny - w przeciwieństwie od istniejącej
zabudowy mieszkaniowej nie sąsiaduje bezpośrednio z terenem PU, lecz jest od niego
oddzielony zabudową biurową Bśl.

-§ 1. (str. 4) - sposób przedstawienia problemu hałasu jest mylący-UM cytuję "Ustając
przeznaczenie terenu w projekcie planu przeanalizowano i uwzględniono: (...)- uciążliwości
związane z hałasem, w tym obsługą transportową samochodami ciężarowymi, oraz
samochodami osobowymi ...prowadzoną poprzez ulicę stanowiącą przedłużenie ulicy
Koszykowej do Owsianej" sugeruje przeprowadzenie analiz , tymczasem - co potwierdzili
opracowujący plan na dyskusji publicznej takich analiz nie prowadzono - występowanie tych
uciążliwości założono arbitralnie. Natomiast takie analizy przeprowadził Exland i ich wyniki
znane Miastu wykazują, że ruch na tych ulicach wynosi - przeciętnie kilkanaście pojazdów na
godzinę, a w szczycie - dla samochodów osobowych około 107; a TIR i inne ciężarowe
łacznie 25. Pomierzone ilości pojazdów daleko odbiegają od natężeń uznawanych za
uciążliwe i wynoszących zależnie od kategorii kilkaset pojazdów na godzinę.

-§1.(str.5) - niemerytoryczne jest uzasadnienie UM niemożliwości poszerzenia granic planu
o tereny sąsiednie niemożliwością wykonania takiego planu w ciągu 9 miesięcy.
Powoływanie się na plan Panewnik podjętego w 2009r. jako ten, który rozstrzygnie problemy



mieszkańców - w sytuacji kiedy przez 5 lat nie tylko nie uchwalono tego planu, ale w ciągu
ponad 2 lat od uchwalenia Studium nie podjęto żadnych prac nad jego kontynuacją i z
powodów formalnych jeszcze długo nie będą podjęte - odsuwa tak naprawdę moment
rozstrzygnięcia wystepujących w tym rejonie konfliktów przestrzennych na nieokreśloną
przyszłość.

4.Występują również przypadki rozmijania się z prawdą - §1.(str. 5) - UM cytuję •.Z uwagi na
podniesienie kwestii, cyt.: •.iż w toczącym się postępowaniu o wydanie warunków zabudowy
mieszkaniowej, konsekwentnie kontestowanych przez Miasto, SKO dwukrotnie potwierdziło
zasadność takiego dopuszczenia" należy zwrócić uwagę, że rozstrzygnięcie
Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie odnosiło sie do kwestii zasadności
przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej tylko spraw formalnych dotyczących
postępowania administracyjnego." Stwierdzenie jest nieprawdziwe - cytuję rozstrzygnięcie
SKO •.Odnośnie itp.... "(kserokopia rozstrzygnięcia SKO załączona)

Przekazuję moją wypowiedź w formie pisemnej celem załączenia do protokołu Sesji.


