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 dane wnioskodawcy:       Bielsko – Biała, dn. ……………2015r. 
 
…………………………………………...  
                         imię i nazwisko 

 
…………………………………………...  
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                                 adres       

Sz. P. Jacek Krywult 
Prezydent Miasta Bielsko-Biała  
Plac Ratuszowy 6  
43 – 300 Bielsko - Biała  

 
WNIOSEK 

 
dotyczy: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Bielska-Białej (uchwała RM w Bielsku-Białej NR XIX/487/2012 z dnia 29 maja 2012r.) 
 

Wniosek dotyczy obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP): 
1. nr 116 „w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska 

odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym” - Uchwała Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dn. 25.09.2012r nr XXII/576/2012; 

2. nr 88 „dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu 
dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła 
„Krakowska” - Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dn. 25.06.2013r. nr 
XXXII/802/2013. 

  
 

Wnioskuję o dokonanie zmian wytycznych w  Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała RM w Bielsku-Białej nr 
XIX/487/2012 z 29.05.2012) w obszarach wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej, polegających na 
zaplanowaniu zrównoważonego rozwoju  i adekwatnej do górskiej lokalizacji funkcji 
rekreacyjno-mieszkaniowej dla dzielnicy Lipnik, z uwzględnieniem poniższych szczegółowych 
wniosków: 
 

I. Zapewnienie ochrony obecnym obszarom posiadającym funkcję mieszkaniową i rekreacyjno-
turystyczną, poprzez dostosowanie studium dla Lipnika do naturalnego charakteru terenu 
wynikającego z podgórskiego położenia i zastosowanie reguły spójności pomiędzy lokalizacją 
poszczególnych funkcji. W zgodzie z  geograficznym usytuowaniem i klimatycznymi 
uwarunkowaniami dzielnicy Lipnik oraz patrząc z perspektywy całego miasta Bielska-Białej, 
które posiada potencjał do bycia miastem  turystycznym, tereny położone w rejonie Lipnika i 
okolic, w większości powinny przyjąć funkcję mieszkaniowo-usługową i rekreacyjno-
turystyczną. Takie przeznaczenie odpowiadałoby oczekiwaniom obecnych i przyszłych 
mieszkańców, którzy wybierając to miasto kierowali się korzyściami bliskości gór i specyfiką 
rejonów zabudowy jednorodzinnej. Mając na uwadze niepodważalny fakt negatywnego 
oddziaływania obecnych i potencjalnych terenów przemysłowych daleko poza granice 
własności należy skutecznie poszerzyć pas ochronny nadając mu charakter neutralny, a w 
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przyszłości zapobiec inwestycjom wykluczającym pogodzenie funkcjonalności i spójności 
przeważającej funkcji mieszkaniowej tej części miasta. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w 
obrębie geodezyjnym Lipnik, już w trakcie opracowywania obecnie obowiązującego studium, 
stwierdzono, iż wydawanych jest dla tego terenu najwięcej decyzji o pozwoleniu na budowę 
dla mieszkalnictwa tj. ok. 21,5 % w skali całego miasta (vide: załącznik do uchwały z 2012 roku 
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 
str. 54). 

 

II. Wykluczenie możliwości lokalizowania działalności przemysłowej, szczególnie przemysłu i 
usług znacząco oddziałowujących na środowisko. Obecnie konsultowane zapisy studium nie 
uwzględniają ciągle narastającego wzrostu ilości zabudowy jednorodzinnej w dzielnicach 
Lipnik, Hałcnów i gminie Kozy, co doprowadzi do konfliktu pomiędzy zlokalizowanymi 
bezpośrednio obok siebie terenami chronionymi istniejącej zabudowy jednorodzinnej – osiedli 
mieszkaniowych, obszarami NATURA 2000  a wyznaczonymi terenami przemysłu emisyjnego. 
Dopuszczone w obecnym studium i MPZP inwestycje znacząco oddziałowujące na środowisko 
swym negatywnym zasięgiem wykroczą daleko poza obszary wskazane w pkt. 1 i 2, co 
doprowadzi dodatkowo, poza wzrostem napięć społecznych, do kumulacji roszczeń z tytułu 
zakazu immisji i innych naruszeń prawa sąsiedzkiego, biorąc pod uwagę fakt, iż  tereny 
sąsiednie korzystają z praw przysługującym terenom w planie oznaczonym jako mieszkaniowe. 
Zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego „Właściciel nieruchomości 
powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały 
korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”. Jak podnosi się w 
orzecznictwie i doktrynie prawa cywilnego przepis ten  dotyczy sytuacji, w której właściciel 
korzystający ze swej nieruchomości oddziałuje na nieruchomości sąsiednie. Nie chodzi tu tylko 
o bezpośrednie sąsiedztwo, oddziaływanie może dotyczyć również nieruchomości położonych 
w dalszej odległości. Oddziaływania, które nie polegają na wtargnięciu naruszającego na cudzą 
nieruchomość, lecz wynikają z działalności prowadzonej na własnej nieruchomości, określa się 
jako immisje (szerzej na ten temat m.in. W.J. Katner, Ochrona własności nieruchomości przed 
naruszeniami pośrednimi, Warszawa 1982). Jako przykłady immisji pośrednich można wskazać 
między innymi wytwarzanie pary, dymu, pyłów, spalin, zapachów, emitowanie nadmiernego 
hałasu (por. uchwała SN z dnia 4 marca 1975 r., III CZP 89/74, OSP 1976, z. 4, poz. 86, z glosą 
G. Domańskiego). Przy ocenie przeciętnej miary należy uwzględnić przeznaczenie 
nieruchomości, które wynika z jej charakteru i sposobu z niej korzystania. Określenie "stosunki 
miejscowe" odnosi się zarówno do miejsca, jak i czasu (zob. wyrok SN z dnia 3 lipca 1969 r., II 
CR 208/69, OSPiKA 1971, z. 5, poz. 87). Oznacza to, że ocena zakłóceń powinna zapewnić 
powiązanie jej z konkretną w danym czasie i miejscu sytuacją. Wówczas nie będzie ona 
oderwana od rzeczywistości. Decydujące znaczenie ma przy tym charakter środowiska 
miejscowego (wieś, miasto, teren przemysłowy, rekreacyjny itp.). W żadnym wypadku nie są 
dopuszczalne oddziaływania, które stanowią bezpośrednie i realne niebezpieczeństwo dla 
zdrowia konkretnej osoby lub grupy osób, a tym bardziej dla życia ludzkiego (zob. W.J. 
Katner, Ochrona własności..., s. 74 i n.).  
 

III. Uwzględnienie mechanizmów kumulacji negatywnego oddziaływania i wyeliminowanie, 
ewentualnie ograniczenie ich skutków. Doświadczenia ostatnich lat ukazują negatywne skutki 
usytuowania w Lipniku Zakładu Gospodarki Odpadami i składowiska, wykraczającego 
uciążliwym odziaływaniem poza swój teren. Dodatkowa lokalizacja przemysłu i usług o 
znaczącym oddziaływaniu na środowisko, w połączniu z już dziś nadal nieopanowanym 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.1864:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.4700:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.4700:ver=0&full=1
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problemem uciążliwości sąsiedzkiej ZGO (wspomniane wyżej immisje), w sposób 
przewidywalny doprowadzą do spiętrzenia negatywnego oddziaływania i bardzo trudnej 
eliminacji uciążliwości o szerokim zasięgu. Od czasu uchwalania obecnie obowiązującego 
studium w 2012 roku doszło do modernizacji ZGO, ale niestety problem uciążliwości 
składowiska odpadów bezspornie się pogłębił na skutek przede wszystkim błędnej oceny 
oddziaływania tej inwestycji na środowisko, pomijając już fakt zasadniczo błędnej lokalizacji 
składowiska pośród terenów gęsto zabudowanych i zaludnionych. 

 

IV. Zaplanowanie rekultywacji składowiska i zagospodarowania terenów wokół istniejącego 
Zakładu Gospodarki Odpadami przy uwzględnieniu w wieloletniej  perspektywie wymagań 
prawnych sposobu zagospodarowania odpadów i zminimalizowania negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ustawowymi wytycznymi metoda składowania ma 
zostać ograniczona do niezbędnego minimum a nawet wykluczona, tak więc na terenach 
składowisk powinno nastąpić przywrócenie walorów przyrodniczych. Zaniechanie podobnych 
do tego zakładu przedsięwzięć daje szansę na naprawienie błędu lokalizacji ZGO i rozwiązanie 
problemu uciążliwości tego rodzaju inwestycji na terenach o podgórskim położeniu.  
 

V. Uwzględnienie oczekiwań społeczności lokalnej w kierunkach studium uwarunkowań i MPZP. 
Zwłaszcza w związku z procedurą uchwalania MPZP nr 116  (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dn. 25.09.2012r nr XXII/576/2012) pominięto większość uwag mieszkańców do w/w 
MPZP, przy czym składający uwagi i tak stanowili nieliczną część społeczności lokalnej, która 
nie została w należyty, rzetelny sposób poinformowana o trwającej procedurze. Ogłoszenie o 
możliwości składania uwag zostało zamieszczone w rozpowszechnianym w niskim nakładzie 
na terenie Bielska-Białej, w porównaniu z innymi tytułami „Dzienniku Zachodnim” Tygodniku 
Powiatowym, a wyłożenie samego planu nastąpiło w okresie wakacyjnym od 15.07.2011 r. do 
12.08.2011 r.                                                                          (ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, 
Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr27, z 8.07.2011 r.). Podobne uwagi należy odnieść do 
procedury uchwalania obecnie obowiązującego studium - wyłożono je do publicznego wglądu 
w dniach od dnia 1 sierpnia 2011 roku do dnia 12 września 2011 roku. Minimalne i marginalne 
prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną, mającą prawo do wnoszenia uwag, 
doprowadziło obecnie do ogromnego sprzeciwu i  niezadowolenia mieszkańców, na rzecz 
których zgodnie z ideą studium, powinno się wprowadzać pozytywne zmiany w 
zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Po powzięciu wiedzy zwłaszcza o skutkach zapisów 
MPZP zmieniających charakter dzielnicy na obszary gdzie może występować  wysokie 
oddziaływanie uciążliwością przemysłową,  kilka tysięcy mieszkańców a także większość 
radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej, sprzeciwiają się zapisom dopuszczającym strefę 
przemysłu i oczekują ochrony zabudowy mieszkaniowej oraz terenów górskich. 

 

 
     z poważaniem 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   


