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UCHWAIA NR XLł29ńł2Ń09 

RAŚY GMINY ŚOBRZśK WIELKI 

 

 z dnia 17 grudnia 2009 r. 

  
w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów eks”loatacji  

kruszywa naturalnego w Chró`cicach gmŁ ŚobrzeL Wielki 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  

Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  

poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203  

i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 

i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, 

Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, 

Nr 130 poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880,  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 

i Nr 22Ń ”ozŁ ń4ń3) oraz uchwaJy Rady Gminy 
ŚobrzeL Wielki Nr XIVł95ł2ŃŃ7 z dnia 25 ”au-
dziernika 2007 r. - po stwierdzeniu zgodno`ci ze 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego Gminy ŚobrzeL Wielki, 
”rzyjętym uchwaJą Rady Gminy ŚobrzeL Wielki 
Nr XXX/205/2009 z dnia 12 lutego 2009 r., 

uchwala się, co nastę”uje: 
 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne  
 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania ”rzestrzennego terenów eks”loatacji 
kruszywa naturalnego w Chró`cicach - zwany 

dalej planem.  

2. Plan obejmuje obszary zamierzonej eksplo-

atacji i ”rzeróbki kruszywa naturalnego w ”óJnoc-

nej czę`ci wsi Chró`cice, nad rzeką Brynicą,  
w tym udokumentowane zJowe ｭChró`cice 4ｬ  
i czę`ć zJowa ｭChró`cice ｦ SioJkowiceｬŁ 

 

§ 2. Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy sta-

nowią zaJączniki: 
1) zaJącznik nr ń - rysunek planu w skali 

1:2000;  

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania. 

 

§ 3.1. Celem regulacji zawartych w ustale-

niach ”lanu jest integracja dziaJaL podejmowa-

nych na terenie górniczym, zmierzających do:  
1) wykonania u”rawnieL okre`lonych w kon-

cesjach na wydobywanie ko”alin ze zJów kruszy-

wa naturalnego udokumentowanych w obszarze 

”lanu ”rzy za”ewnieniu bez”ieczeLstwa ”o-

wszechnego; 

2) racjonalnej rekultywacji i ”rzeksztaJceL te-

renów ”ogórniczych oraz terenów sąsiadujących;  
3) ochrony `rodowiska naturalnego i kulturo-

wego. 

2. Ustalenia ”lanu ”owinny być inter”retowa-

ne i realizowane w zgodzie z zasadami zrówno-

wawonego rozwoju i minimalizacji konfliktów 
przestrzennych.  

 

§ 4. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny  
i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w tre`ci 
”lanu niwej wymienionymi symbolami literowymi: 

1) tereny odkrywkowego wydobywania i prze-

róbki kruszywa naturalnego, ”rzeznaczone doce-

lowo do rekultywacji w kierunku wodnym ｦ PGw;  

2) tereny odkrywkowego wydobywania i prze-

róbki kruszywa naturalnego, ”rzeznaczone do 
zwaJowania nieuwytecznych mas ziemnych i skal-

nych, docelowo do zagospodarowania rekreacyj-

nego ｦ PGr; 

3) tereny odkrywkowego wydobywania i prze-

róbki kruszywa naturalnego, ”rzeznaczone do 
zwaJowania nieuwytecznych mas ziemnych i skal-

nych, docelowo do zagospodarowania jako tereny 

zieleni przywodnej niskiej i krzewiastej ｦ PGz;  

4) obrzewa wyrobisk górniczych (”asy ochron-

ne) z zakazem wydobywania kopalin, docelowo 

przeznaczone do rekultywacji jako tereny zieleni 

przywodnej niskiej i krzewiastej ｦ Zn;  

5) tereny obiektów ”rodukcyjnych i skJadów 
kruszywa, docelowo do rekultywacji w kierunku 

le`nym ｦ P;  

6) tereny rolnicze ｦ R;  

7) tereny wód `ródlądowych (rzeka Brynica)  

                ｦ WS; 

8) tereny dróg ”ublicznych klasy L ｦ KDL;  
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9) tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych  
              - KDW; 

10) tereny ”arkingów ｦ KX;  

11) kablowa linia elektroenergetyczna 15 kV  

           - E15kV; 

12) stacja transformatorowa 15/04 kV ｦ ET. 

 

§ 5.1. Na terenach o których mowa w § 4, 
ustalono w planie:  

1) ”rzeznaczenie terenów i linie rozgraniczają-
ce tereny o równych funkcjach lub równych zasa-

dach zagospodarowania;  

2) zasady i ”arametry ksztaJtowania odkryw-

kowych wyrobisk górniczych oraz kierunki rekul-

tywacji i zagos”odarowania terenów ”ogórni-

czych;  

3) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu;  
4) warunki i s”osób zagos”odarowania mas 

ziemnych i skalnych usuwanych albo przemiesz-

czanych w związku z wydobywaniem ko”alin  
i ich ”rzerabianiem oraz w związku inwestycjami 
realizowanymi na obszarze planu;  

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów i obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie ”rze”isów szczególnych;  

6) zasady realizacji systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej;  

7) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz uwytkowania terenów;  

8) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci;  
9) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego;  

10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
11) stawki ”rocentowe na ”odstawie których 

ustala się o”Jatę o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

2. W planie nie okre`la się: 
1) terenów niewystę”ujących w jego obszarze 

a wymienionych jako obowiązkowy ”rzedmiot 
planu miejscowego w przepisach o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym: terenów na-

rawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, tere-

nów rehabilitacji istniejącej zabudowy oraz tere-

nów sJuwących organizacji im”rez masowych;  
2) przebiegu sieci infrastruktury technicznej  

i zakJadowych dróg wewnętrznych;  
3) szczegóJowych rozwiązaL technicznych  

z zakresu górnictwa odkrywkowego, zabudowy, 

komunikacji i infrastruktury.  

 

§ 6.1. Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są: 
ń) tre`ć niniejszej uchwaJy, 
2) oznaczenia na rysunkach planu: 

a) granice planu,  

b) ”rzeznaczenie terenów okre`lone od”o-

wiednimi symbolami literowymi, 

c) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, bądu równych zasadach zagos”odaro-

wania ｦ `ci`le okre`lone,  
d) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnejŁ 
2. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny  

o równych funkcjach związanych z górnictwem 
odkrywkowym, ”rzeróbką kruszywa i rekultywa-

cją mogą być korygowane w zakresie zgodnym  

z ”rojektem zagos”odarowania zJowa lub ”rojek-

tem rekultywacji, s”orządzonymi i ”rzyjętymi 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa po 

wcze`niejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy Śo-

brzeL Wielki; uzgodnienia z Wójtem Gminy Śo-

brzeL Wielki wymagają takwe zmiany tych doku-

mentówŁ 
3. Śo”uszczalne zasięgi odkrywkowego wy-

dobywania kruszywa wyznaczają wewnętrzne 
granice obrzewy wyrobisk odkrywkowych Zn;  

w zachodniej i ”oJudniowej czę`ci obszaru ”lanu 
zasięgi te wymagają ”otwierdzenia dokumentami 

i decyzjami wymienionymi w § 9 ustŁ ń ”kt ńŁ 
 

§ 7. W granicach ”lanu ”rzeznacza się na cele 
nierolnicze grunty rolne (trwaJe uwytki zielone)  
o powierzchni 42,0 ha, w tym grunty klasy IV  

i grunty klasy V, niewymagające odrębnej zgody 
na przeznaczenie na cele nierolnicze, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 22 lutego 1995 r.  

o ochronie gruntów rolnych i le`nych, obowiązu-

jącymi w czasie s”orządzania ”lanuŁ 
 

§ 8.1. Okre`lenia i nazwy uwyte w ”lanie 
oznaczają: 

1) przeznaczenie podstawowe albo podsta-

wowa funkcja terenu - ”rzewawające ”rzeznacze-

nie terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczają-
cymi i symbolem literowym lub literowym i licz-

bowym; 

2) drugorzędne ”rzeznaczenie terenu ｦ prze-

znaczenie terenu mowliwe ”rzy zachowaniu funk-

cji podstawowej terenu; 

3) teren górniczy - teren objęty ”rzewidywa-

nymi, szkodliwymi w”Jywami robót górniczych 
zakJadu górniczego;  

4) obszar górniczy ｦ ”rzestrzeL w granicach 
której ”rzedsiębiorca jest u”rawniony do wydo-

bywania ko”aliny oraz ”rowadzenia robót górni-

czych związanych z wykonywaniem koncesji;  

5) zJowe ko”aliny - naturalne nagromadzenie 

mineraJów i skaJ oraz innych substancji staJych, 
gazowych i ciekJych, których wydobywanie mowe 

”rzynie`ć korzy`ć gos”odarczą;  
6) roboty górnicze - wykonywanie, zabezpie-

czanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych  
w związku z dziaJalno`cią regulowaną ”rze”isami 
ustawy ”rawo geologiczne i górnicze; 
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7) zakJad górniczy - wyodrębniony technicznie 
i organizacyjnie zes”óJ `rodków sJuwących bez”o-

`rednio do wydobywania ko”aliny ze zJowa,  
w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane 
oraz technologicznie związane z nimi obiekty  
i urządzenia ”rzeróbcze;  

8) odkrywkowe wyrobisko górnicze - prze-

strzeL w nieruchomo`ci gruntowej, ”owstaJa  
w wyniku robót górniczych, ”rowadzonych  
z powierzchni terenu; 

9) obrzewe wyrobiska - ”as terenu ”rzylegający 
bez”o`rednio do odkrywkowego wyrobiska górni-

czego, uwywany do robót górniczych związanych 
z wydobywaniem kopaliny;  

10) pas ochronny - czę`ć obrzewa wyrobiska, 
o normowanej szeroko`ci, zalewnej od ”rzezna-

czenia terenu lub rodzaju obiektu sąsiadującego  
z wyrobiskiem;  

11) filar ochronny - czę`ć zJowa ko”aliny, wy-

Jączona z eks”loatacji w celu ochrony oznaczo-

nych obiektów lub terenów; 
12) masy ziemne i skalne - materiaJ skalny 

usuwany albo ”rzemieszczany w związku z wy-

dobywaniem kruszywa naturalnego wraz z jego 

”rzerabianiem a takwe usuwany bądu ”rzemiesz-

czany w związku z realizacją inwestycji w obsza-

rze ”lanu, obejmujący: nadkJad zJowa, ”rzerosty 
skaJy ”Jonnej w zJowu, inne grunty rodzime oraz 
frakcje kruszywa wyodrębnione w ”rocesach jego 
sortowania; masy ziemne i skalne zagospodaro-

wane na warunkach i w s”osób okre`lony w ”la-

nie - nie ”odlegają ”rze”isom regulującym ”ostę-
powanie z odpadami;  

13) zwaJowanie wewnętrzne mas ziemnych  

i skalnych - ”race ziemne będące jednym z eta-

”ów ”rocesu rekultywacji wyrobisk ”oeks”loata-

cyjnych, ”olegające na od”owiednim rozmiesz-

czeniu mas ziemnych i skalnych wewnątrz wyro-

bisk ”oeks”loatacyjnych dla uzyskania wJa`ciwe-

go uksztaJtowania rzeuby rekultywowanego tere-

nu;  

14) ”rojekt zagos”odarowania zJowa - projekt 

s”orządzony i ”rzyjęty zgodnie z wymaganiami 
prawa geologicznego i górniczego;  

15) rekultywacja - ”rzywrócenie terenom 
”rzeksztaJconym, w tym odkrywkowym wyrobi-

skom górniczym, ”ostaci uwytecznej przyrodniczo 

lub gospodarczo;  

16) projekt rekultywacji ｦ ”rojekt s”orządzony 
i ”rzyjęty zgodnie z wymaganiami ustawy  
o ochronie gruntów rolnych i le`nych;  

17)  ”rzedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 
lub ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodo-

wisko - ”rzedsięwzięcia zaliczone do takiego ro-

dzaju w przepisach ustaw dotyczących ochrony 
`rodowiska;  

18) budynki i urządzenia towarzyszące ｦ bu-

dynki produkcyjne, gospodarcze, magazynowe, 

administracyjne, socjalne, ”omocnicze, garawe, 

urządzenia i obiekty techniczno-produkcyjne (na-

ziemne i podziemne), parkingi, wiaty i inne - 

związane z ”odstawową lub drugorzędną funkcją 
terenu albo ”eJniące wobec nich sJuwebną rolę; 

ń9) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, aktual-

ne w czasie realizacji ustaleL ”lanuŁ 
2. Innych nazw i okre`leL uwyto w ”lanie  

w znaczeniu nadanym ”rzez ”rze”isy szczególne 
z zakresu: planowania i zagospodarowania prze-

strzennego, ”rawa geologicznego i górniczego, 
prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa 

ochrony `rodowiska, ochrony gruntów rolnych  
i le`nych, dróg ”ublicznych, gos”odarki nieru-

chomo`ciami, gos”odarki od”adamiŁ  
 

ŚziaJ II 
Prze”isy szczegóJowe 

 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagos”o-

darowania, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego, ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania wyrobisk odkrywkowych i zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu  

 

Górnictwo odkrywkowe, ”rodukcja, skJady 

 

§ 9.1. Tereny oznaczone symbolami PGw - 1, 

PGw - 2, PGw - 3 o przeznaczeniu podstawo-

wym: tereny odkrywkowego wydobywania kru-

szywa naturalnego, przeznaczone docelowo do 

rekultywacji w kierunku wodnym - jako zbiorniki 

wodne o funkcji rekreacyjnej, hodowlanej i prze-

ciw”owarowejŁ Przeznaczenie drugorzędne: tereny 
”rzeróbki kruszywa naturalnego z miejscowych 

zJówŁ Na terenach tych obowiązują nastę”ujące 
zasady zagos”odarowania w zakresie dziaJalno`ci 
górniczej: 

1) realizacja ustaleL ”lanu, dotyczących wy-

konywania robót górniczych, mowe nastą”ić ”o 
s”eJnieniu od”owiednich wymagaL ”rawa geolo-

gicznego i górniczego, w szczególno`ci ”o udo-

kumentowanie zasobów ko”aliny w od”owied-

nich granicach i kategoriach rozpoznania, ustale-

niu obszaru górniczego i terenu górniczego, uzy-

skaniu koncesji na wydobywanie kopaliny, przy-

jęciu bez zastrzeweL ”rojektu zagospodarowania 

zJowa i ”lanu ruchu zakJadu górniczego ”rzez wJa-

`ciwe organy; 
2) s”osób, kolejno`ć i gJęboko`ć eks”loatacji 

zJowa dostosować do ustaleL koncesji na wydo-

bywanie kopalin i projektu zagospodarowania 

zJowa, z uwzględnieniem ”asów ochronnych  
z zakazem wydobywania ko”aliny, o których 
mowa w ust. 4; 

3) glebę z nadkJadu zJów kruszywa nalewy zwa-

Jować selektywnie na tymczasowych zwaJowi-

skach zewnętrznych - do czasu wykorzystania jej 
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do rekultywacji wierzchowin zwaJowisk we-

wnętrznych i obrzewy wyrobiska; glebę nalewy 
zdejmować i zwaJować ”oza okresem lęgowym 
”taków i innych zwierząt bytujących w obszarze 
planu, trwającym od kwietnia do wrze`nia; 

4) masy ziemne i skalne ”owstające w związ-

ku z eks”loatacją i ”rzeróbką kruszywa natural-

nego nalewy wykorzystywać do ksztaJtowania 
”owierzchni terenów ”ogórniczych w ramach ich 
rekultywacji, wedJug zasad i kierunków okre`lo-

nych w rozdzŁ 2; szczegóJowe warunki i s”osób 
wykorzystania mas ziemnych i skalnych do rekul-

tywacji okre`lone zostaną w ”rojekcie zagos”oda-

rowania zJowa i w ”rojekcie rekultywacji; 
5) z uwagi na caJkowite lub czę`ciowe za-

wodnienie zJów kruszywa naturalnego wystę”ują-
cych w obszarze planu, wydobywanie kopaliny 

nalewy ”rowadzić s”od lustra wody w basenach 
eks”loatacyjnych, bez stosowania staJego, zna-

czącego obniwania naturalnego ”oziomu wody;  
6) nachylenie skar” koLcowych wyrobisk od-

krywkowych ”owinno za”ewnić od”orno`ć na 
osuwiska, nie powinno jednak być większe niw 
ń:ń,5 (35°); 

7) wysoko`ć budynków i innych obiektów ku-

baturowych nie ”owinna być większa niw 8,Ń m, 
za` wysoko`ć urządzeL wydobywczych i ”roduk-

cyjnych ｦ nie większa niw ń2 m, chyba we uza-

sadnione względy technologiczne wymagają 
większej wysoko`ci;  

8) do”uszcza się:  
a) wykorzystywanie wód ko”alnianych, ”o-

chodzących z basenów eks”loatacyjnych do ce-

lów ”rodukcyjnych i socjalnych, w s”osób zgod-

ny z przepisami prawa wodnego,  

b) czasowe obniwenie lustra wody w basenach 
eks”loatacyjnych ”rzez czę`ciowe wy”om”owa-

nie wody, jeweli wymaga tego ”rzyjęta technolo-

gia robót wydobywczych,  
c) lokalizację budynków i urządzeL towarzy-

szących funkcji ”odstawowej i drugorzędnej tere-

nu, ”od warunkiem ich likwidacji ”o zakoLczeniu 
eks”loatacji zJowa ｦ w zakresie ustalonym w pro-

jekcie rekultywacji,  

d) lokalizację tymczasowych zwaJowisk ze-

wnętrznych gleby i innych mas ziemnych z nad-

kJadu miejscowych zJów kruszywa, ”od warun-

kiem ich likwidacji ”o zakoLczeniu eks”loatacji 
zJowa ｦ w zakresie ustalonym w projekcie rekul-

tywacji,  

e) wykorzystanie czę`ci mas ziemnych i skal-

nych oraz gleby, stanowiącej nadwywkę ”onad 

”otrzeby zwaJowania wewnętrznego okre`lonego 
w planie - do innych celów, w tym do s”rzedawy 
na cele budowy nasy”ów drogowych, waJów 
ziemnych i niwelacji terenów i ”odobnych zasto-

sowaLŁ  
2. Teren oznaczony symbolem PGr, o przezna-

czeniu podstawowym: teren odkrywkowego wy-

dobywania i ”rzeróbki kruszywa naturalnego, ”o 
wyeksploatowaniu kruszywa przeznaczony do 

zwaJowania nieuwytecznych mas ziemnych i skal-

nych z miejscowych zJów, docelowo do zagos”o-

darowania rekreacyjnego na obrzewach zbiornika 
wodnego PGw - 1. Przeznaczenie drugorzędne: 
teren ”rzeróbki kruszywa naturalnego z miejsco-

wych zJówŁ Na terenie tym obowiązują nastę”ują-
ce zasady zagospodarowania:  

1) w zakresie dziaJalno`ci górniczej obowiązują 
zasady zagos”odarowania okre`lone w ustŁ ń dla 
terenów PGw - 1, PGw - 2 i PGW - 3;  

2) alternatywnie do”uszcza się docelowe za-

gospodarowanie rekreacyjne terenu PGr bez 

wcze`niejszego wyeks”loatowania kruszywa, 
jeweli takie będą ustalenia ”rojektu zagos”odaro-

wania zJowa, ”rzyjętego bez zastrzeweL ”rzez or-

gan koncesyjny;  

3) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania 

terenów PGr ”o zakoLczeniu dziaJalno`ci górni-

czej obowiązują kierunki i zasady okre`lone  
w § ń3 ustŁ 2Ł 

3. Tereny oznaczone symbolem PGz, o prze-

znaczeniu podstawowym: tereny odkrywkowego 

wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego, 
”rzeznaczone do zwaJowania nieuwytecznych mas 
ziemnych i skalnych z miejscowych zJów kruszy-

wa naturalnego, docelowo do zagospodarowania 

jako tereny zieleni przywodnej niskiej i krzewiastej 

ｦ przy drodze gminnej KDL i w groblach ziemnych 

rozdzielających zbiorniki wodneŁ Przeznaczenie 
drugorzędne: tereny ”rzeróbki kruszywa natural-

nego z miejscowych zJówŁ Na terenach tych obo-

wiązują nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

1) w zakresie dziaJalno`ci górniczej obowiązują 
zasady zagospodarowania okre`lone w ustŁ ń dla 
terenów PGw-1, PGw-2 i PGW-3;  

2) alternatywnie do”uszcza się docelowe za-

gos”odarowanie terenów PGz w groblach rozdzie-

lających zbiorniki wodne bez wcze`niejszego wy-

eks”loatowania kruszywa, jeweli takie będą usta-

lenia projektu zagos”odarowania zJowa, ”rzyjętego 
bez zastrzeweL ”rzez organ koncesyjny;  

3) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania 

terenów PGz ”o zakoLczeniu dziaJalno`ci górni-

czej obowiązują kierunki i zasady okre`lone  
w § ń3 ustŁ 3Ł  

4. Tereny oznaczone symbolem Zn, o przezna-

czeniu ”odstawowym: obrzewa odkrywkowych 
wyrobisk górniczych (”asy ochronne) z zakazem 
wydobywania kopalin, docelowo przeznaczone do 

rekultywacji jako tereny zieleni przywodnej niskiej 

i krzewiastejŁ Na terenach tych ustala się nastę-
”ujące zasady zagospodarowania: 

1) szeroko`ć obrzewy wyrobisk nie ”owinna 
być mniejsza niw minimalna szeroko`ć ”asów 
ochronnych wyrobisk odkrywkowych, okre`lona 
w ”rze”isie szczególnym: 

a) od uwytków rolnych ｦ 6,0 m, 
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b) od uwytków le`nych ｦ 12,0 m, 

c) od rzeki Brynicy ｦ 2Ń,Ń m (szeroko`ć 
zmniejszona w stosunku do ”rze”isu szczególne-

go za zgodą zarządcy rzeki),  
d) od napowietrznych linii energetycznych i te-

lekomunikacyjnych - równa wysoko`ci sJu”ów, 
nie mniejsza niw ńŃ,Ń m,  

e) od linii kablowych, rurociągów i kanaJów 
podziemnych - równa ”odwójnej gJęboko`ci ”o-

sadowienia plus 6,0 m,  

f) od ”ublicznych dróg koJowych ｦ 10,0 m;  

2) do”uszcza się:  
a) zdejmowanie i przemieszczanie gleby w ca-

Jym okresie dziaJalno`ci górniczej,  
b) zwaJowanie zewnętrzne mas ziemnych  

i skalnych oraz gleby na zwaJowiskach tymcza-

sowych ｦ w okresie ”rowadzenia dziaJalno`ci 
górniczej, do czasu wykorzystania do rekultywacji 

lub innych celów, 
c) lokalizację dróg trans”ortu technologicznego 

i urządzeL związanych z dziaJalno`cią zakJadu 
górniczego;  

3) ustalenia ustŁ ń ”kt 3, 4, 7, 8 stosuje się 
odpowiednio;  

4) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania 

terenów Zn ”o zakoLczeniu dziaJalno`ci górniczej 
obowiązują kierunki i zasady okre`lone w § ń3 
ust. 4.  

 

§ 10. Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem P, o przeznaczeniu podstawowym: teren 

obiektów ”rodukcyjnych i skJadów kruszywa,  
z zakazem wydobywania kopalin, docelowo prze-

znaczony do rekultywacji w kierunku le`nym lub 
w innym kierunku zalewnym od ”otrzebŁ Na tere-

nie tym obowiązują nastę”ujące zasady zagos”o-

darowania: 

1) ustala się mowliwo`ć realizacji nastę”ują-
cych ”rzedsięwzięć, s”eJniających szczegóJowe 
warunki zmiany planu:  

a) obiektów ”rodukcyjnych wraz z urządze-

niami towarzyszącymi,  
b) skJadów i magazynów, w tym naziemnych 

skJadów i silosów kruszywa wraz z konstrukcjami 
o”orowymi, obiektami i urządzeniami towarzy-

szącymi, garawy i magazynu ”aliw,  
c) budynków administracyjnych, socjalnych  

i innych, związanych z ”rzeznaczeniem terenu,  
d) dróg i ”laców komunikacji wewnętrznej oraz 

zjazdu z ”rzylegJej drogi gminnej,  
e) budowę infrastruktury technicznej, ”od-

ziemnej i nadziemnej, 

f) ”rzebudowę, rozbudowę, wymianę i zmianę 
funkcji budynków i urządzeL na inne funkcje ”ro-

dukcyjne i skJadowo-magazynowe, takwe ”o za-

koLczeniu dziaJalno`ci górniczej na terenach są-
siednich;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - w odle-

gJo`ci nie mniejszej niw 6,Ń m od krawędzi ”rzyle-

gJej drogi gminnej; 
3) wysoko`ć budynków i innych obiektów ku-

baturowych - nie większa niw 8,Ń m, wysoko`ć 
urządzeL ”rodukcyjnych ｦ nie większa niw ń2 m, 
chyba we uzasadnione względy technologiczne 
wymagają większej wysoko`ci;  

4) wymagane zabezpieczenia przed zanie-

czyszczeniem wód ”odziemnych:  
a) uszczelnienie ”owierzchni ”laców magazy-

nowych i innych ”owierzchni narawonych na za-

nieczyszczenie substancjami szkodliwymi oraz 

zabez”ieczenie ”rzed s”Jywem zanieczyszczonych 
wód o”adowych na tereny ”rzylegJe (nie dotyczy 

naziemnych magazynów kruszyw),  
b) wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowo-

”rzemysJowej z bezod”Jywowym zbiornikiem 
wybieralnym `cieków lub urządzeniami ”odczysz-

czającymi `cieki deszczowe do wymaganych 
”arametrów ”rzed zrzutem do wód;  

5) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania 

terenów P ”o zakoLczeniu dziaJalno`ci ”rodukcyj-

nej obowiązują kierunki i zasady okre`lone  
w § ń3 ust. 5.  

 

Rolnicza ”rzestrzeL ”rodukcyjna, wody 

 

§ 11. Plan ustala obszar rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej R - teren uwytków rolnych, na któ-
rym obowiązują nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania: 

1) zachować ”odstawową funkcję terenu - 

trwaJych uwytków zielonych i polowych upraw 

rolniczych;  

2) utrzymać istniejące zadrzewienia i zakrze-

wienia `ród”olne i ”rzydrowne;  
3) utrzymywać w od”owiednim stanie rowy 

melioracyjne i drogi gospodarcze; 

4) do”uszcza się:  
a) prowadzenie sieci napowietrznych i pod-

ziemnych infrastruktury technicznej wraz z towa-

rzyszącymi urządzeniami,  
b) przybranie pasa terenu R, niezbędnego dla 

poszerzenia pasa drogi lokalnej KDL i ”rzyczóJków 
mostowych przy przebudowie mostu na rzece 

Brynicy,  

c) wprowadzanie pojedynczych i szpalerowych 

zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych - nie zmie-

niających podstawowej funkcji terenu. 

 

§ 12. Ustala się tereny wód ”owierzchnio-

wych ｦ rzeki Brynicy wraz z towarzyszącymi 
urządzeniami wodnymi, oznaczone symbolem 
WS, oraz zasady ich uwytkowania: 

1) urządzenia wodne utrzymywać w od”o-

wiednim stanie, modernizować w razie ”otrzeby;  
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2) urządzenia ”iętrzące i inne urządzenia wod-

ne uwytkować zgodnie z warunkami ”ozwolenia 
wodnoprawnego;  

3) zachować i chronić istniejącą zieleL w oto-

czeniu wód;  
4) do”uszcza się wykorzystanie rzeki do pro-

wadzenia gos”odarki rybackiej (zarybienia i odJo-

wy wędkarskie) oraz zasilania i wymiany wody  
w planowanych zbiornikach wodnych PGw-1, 

PGw-2 i PGw-3;  

5) zabrania się grodzenia wód ”ublicznych  
w odlegJo`ci ń,5 m od linii brzegu oraz zakazy-

wania przechodzenia przez ten obszar;  

6) zabrania się zanieczyszczania wód `ciekami 
oraz w inny s”osóbŁ  

 

RozdziaJ 2 

Tereny wymagające ”rzeksztaJceL i rekultywacji 

 

§ 13. Ustala się kierunki i zasady rekultywacji 
terenów ”rzeksztaJconych odkrywkowym wydo-

bywaniem i ”rzeróbką kruszywa naturalnego,  
w tym takwe - warunki i s”osób zagos”odarowa-

nia mas ziemnych i skalnych ”ochodzących  
z dziaJalno`ci górniczej i ”rzeróbki kruszywa, 
prowadzonej na obszarze planu:  

1. Warunki w zakresie rekultywacji projekto-

wanych terenów odkrywkowego wydobywania 
ko”alin i związanych z tym robót górniczych, ozna-

czonych symbolami PGw - 1, PGw - 2, PGw - 3: 

1) kierunek rekultywacji ｦ wodny, planowana 

funkcja zbiornika wodnego: retencyjna, krajobra-

zowa, ”rzyrodnicza (zwiększenie biorównorodno-

`ci), rekreacyjna, ”rzeciw”owarowa (”unkty czer-

pania wody), hodowlana w zakresie ograniczo-

nym do zarybieL gatunkami rodzimymi dla odJo-

wów wędkarskich lub innej formy gos”odarki 
rybackiej, mowliwej do zrealizowania w stawach 

niespuszczalnych; 

2) nachylenie skarp docelowych wyrobisk po-

górniczych, takwe ”oniwej linii wodnej, ”owinno 
za”ewniać ich trwaJą stabilno`ć i od”orno`ć na 
powstawanie osuwisk; 

3) czę`ć skar” ”odwodnych ”rzyszJego zbior-

nika uksztaJtować z maJym s”adkiem, dla umow-
liwienia rozwoju ro`linno`ci ”rzybrzewnej i ”o-

wstania tarlisk ryb;  

4) skar”y ”odwodne graniczące z ”lawą na te-

renie zagospodarowania rekreacyjnego PGr 

uksztaJtować ze s”adkami od”owiednimi dla ką-
pieliska;  

5) wzdJuw brzegów zbiorników wodnych, na 
wysoko`ci Ń,5 ｦ 1,0 m ”owywej linii wodnej 
uksztaJtować `ciewkę gruntową, za”ewniającą 
s”eJnienie warunków bez”ieczeLstwa i dostę”no-

`ci akwenu w celach rekreacyjno - wypoczynko-

wych i wędkarskich;  

6) skar”y nadwodne zbiorników ”ozostawić 
do ostatecznego uksztaJtowania rzeuby i rozwoju 

okrywy ro`linnej w drodze ”rocesów naturalnych; 

7) do”uszcza się:  
a) uksztaJtowanie nieco bardziej urozmaiconej 

linii brzegowej ”lanowanych zbiorników niw 
przedstawiono na rysunku planu, a na terenach 

PGw - 1 i PGw - 2 takwe ”ozostawienie pojedyn-

czych wys” i ”óJwys”ów o ”owierzchni nie więk-

szej niw ń,Ń ha na kawdym z tych zbiorników; 
b) ”oJączenie zbiorników wodnych z rzeką 

Brynicą w zakresie i na warunkach uzgodnionych 
z zarządcą ciekuŁ  

2. Warunki w zakresie rekultywacji projekto-

wanych terenów odkrywkowego wydobywania 

ko”alin i związanych z tym robót górniczych, 
oznaczonych symbolem PGr: 

1) kierunek rekultywacji ”o wy”eJnieniu wyro-

biska masami ziemnymi i skalnymi ｦ rekreacyjny, 

ką”ielisko z ”lawą i towarzyszącymi obiektami na 
obrzewach zbiornika wodnego PGw - 1;  

2) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić: 
zieleL od”owiednią dla funkcji terenu, sanitariaty, 
do”uszcza się sezonowe obiekty gastronomiczne. 

3. Warunki w zakresie rekultywacji projekto-

wanych terenów odkrywkowego wydobywania 
ko”alin i związanych z tym robót górniczych, 
oznaczonych symbolem PGz:  

1) kierunek rekultywacji ”o wy”eJnieniu wyro-

biska masami ziemnymi i skalnymi lub pozosta-

wieniu tych terenów w formie ostaLców eks”lo-

atacyjnych ｦ zieleL niska i krzewiasta;  
2) w zagos”odarowaniu terenów uwzględnić: 
a) zieleL niską i krzewiastą, dostosowaną do 

warunków siedliskowych, za wyjątkiem gatun-

ków obcych,  
b) `ciewki ”ieszo-rowerowe. 

4. Warunki w zakresie rekultywacji projekto-

wanych obrzewy odkrywkowych wyrobisk górni-

czych, oznaczonych symbolem Zn:  

1) kierunek rekultywacji po odtworzeniu war-

stwy zdjętej gleby ｦ zieleL niska i krzewiasta;  
2) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić:  
a) zieleL niską i krzewiastą, dostosowaną do 

warunków siedliskowych, za wyjątkiem gatun-

ków obcych,  
b) `ciewki ”ieszo-rowerowe,  

c) wewnętrzną drogę gruntową, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem KDW.  

3) w miejscach oznaczonych na rysunku planu 

nalewy urządzić ”unkty czer”ania wody dla celów 
”rzeciw”owarowych z od”owiednimi ”odjazdami 
dla samochodów ”owarniczychŁ  

5. Warunki w zakresie rekultywacji terenów 
obiektów ”rodukcyjnych i skJadów kruszywa, 
oznaczonych symbolem P:  

1) kierunek rekultywacji po zakoLczeniu dzia-

Jalno`ci ”rodukcyjnej ｦ le`ny lub inny w zalewno-

`ci od ”otrzeb;  
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2) skJad gatunkowy ”lanowanych zalesieL 
”owinien od”owiadać warunkom siedliskowym 
oraz ”owinien uwzględniać ro`linno`ć ”otencjalną 
terenu; 

3) uwytkowanie terenów P po zalesieniu po-

winno być zgodne z zasadami hodowli lasu i re-

alizowane wedJug ”lanu urządzenia lasuŁ  
 

§ 14.1. Rekultywację terenów ”ogórniczych  
w obszarze ”lanu nalewy zakoLczyć nie ”óuniej 
niw w okresie 3 lat od zakoLczenia dziaJalno`ci 
górniczej. 

2. Rekultywację terenu oznaczonego symbo-

lem P nalewy zakoLczyć nie ”óuniej niw w okresie 
3 lat od zakoLczenia dziaJalno`ci ”rodukcyjnej lub 
innej prowadzonej na tym terenie. 

3. UksztaJtowanie ”owierzchni terenów rekul-

tywowanych w obszarze planu powinno nawią-
zywać do nizinnego uksztaJtowania terenów ota-

czających z uwzględnieniem odkrywkowych wy-

robisk pogórniczych, wy”eJnionych wodąŁ 
4. Na terenach zrekultywowanych dopuszcza 

się ”rowadzenie sieci na”owietrznych i ”odziem-

nych infrastruktury technicznej wraz z towarzy-

szącymi urządzeniamiŁ  
 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji  

 

§ 15.1. Ustala się obsJugę komunikacyjną ob-

szaru ”lanu drogą gminną nr ńŃ25ńŃ O, relacji 
Chró`cice ｦ Ku”, oznaczoną w ”lanie symbolem 

KDL, poprzez: 

1) zjazdy bez”o`rednie;  
2) drogę wewnętrzną KDW, dojazdową do 

uwytków rolnychŁ  
2. Parametry techniczne zjazdów z drogi 

gminnej KDL oraz skrzywowania z drogą we-

wnętrzną KDW ”owinny od”owiadać wymaga-

niom od”owiednich ”rze”isów o drogach ”ublicz-

nych. 

3. Parametry techniczne drogi wewnętrznej 
KDW, o ”lanowanej szeroko`ci 5,Ń m, oraz jej 
odlegJo`ć od brzegów zbiorników wodnych PGw - 1 

i PGw - 2, nalewy dostosować do ”ojazdów, któ-
rych ”rzejazd będzie koniecznyŁ  

4. Śla obsJugi wielkotonawowych ”rzewozów, 
związanych z funkcjonowaniem na obszarze ”la-

nu ko”alni odkrywkowej i zakJadu ”rzeróbki kru-

szywa naturalnego oraz w celu wyeliminowania 

uciąwliwych ”rzewozów masowych ”rzez tereny 
zabudowy mieszkaniowej w Chró`cicach ”lanuje 
się: 

1) ”rzebudowę i odpowiednie wzmocnienie 

konstrukcji odcinka drogi gminnej nr 102510 O, 

oznaczonej symbolem KDL, na odcinku biegną-
cym przez obszar planu i dalej do drogi woje-

wódzkiej nr 454 relacji O”ole - NamysJów  

w miejscowo`ci Ku”, inwestycja będzie realizo-

wana w istniejących liniach rozgraniczających; 
planowana klasa drogi ｦ L (lokalna); 

2) ”rzebudowę i wzmocnienie konstrukcji mo-

stu na rzece Brynicy w granicach planu oraz mo-

stu na rzece Prądzielnicy ｦ poza obszarem planu.  

 

§ 16. Wyznacza się teren ”arkingu, oznaczony 

w planie symbolem KX, przeznaczony dla potrzeb 

ko”alni odkrywkowej i dziaJalno`ci ”rodukcyjnej 
w obszarze ”lanu; ”o rekultywacji terenów ”o-

górniczych ”arking nalewy zachować i udostę”nić 
dla osób korzystających z ”lanowanego ką”ieliska 
na terenie PGr. Dopuszcza się ”owiększenie tere-

nu KX, stosownie do wystę”ujących ”otrzebŁ 
 

§ 17.ńŁ  W liniach rozgraniczających dróg na-

lewy realizować, stosownie do lokalnych ”otrzeb 
oraz ustalonej klasy drogi:  

1) ruch koJowy, z uwzględnieniem ”otrzeb  
w zakresie dróg ”owarowych, zgodnie z wymaga-

niami ”rze”isów o ochronie ”rzeciw”owarowej; 

2) ruch rowerowy (`ciewki rowerowe i ich 
oznaczenia);  

3) infrastrukturę techniczną liniową, niezwią-
zaną bez”o`rednio z komunikacją drogową;  

4) urządzenia odwodnieniowe (rowy ”rzydrow-
ne, przepusty);  

5) znaki drogowe i zieleL ”rzydrownąŁ  
2. Infrastrukturę techniczną liniową, niezwią-

zaną z drogą nalewy ”rowadzić w ukJadach ”od-

ziemnych, przewody sieci elektroenergetycznej  

i telekomunikacyjnej - jako podziemne lub napo-

wietrzne, na warunkach uzgodnionych z zarządcą 
drogi.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji 

systemów infrastruktury technicznej  
 

§ 18. Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru 
planu w wodę: 

1) dla celów ”rodukcyjnych ｦ z wydzielonych 

basenów eks”loatacyjnych kruszywa (osadników 
pulpy mineralnej) w obiegu zamkniętym;  

2) dla celów socjalnych i ”rzeciw”owarowych - 
z ”lanowanych, zawodnionych basenów eks”lo-

atacyjnych kruszywa, w razie potrzeby po odpo-

wiednim uzdatnieniu;  

3) zao”atrzenie w wodę dla celów ”itnych ｦ  

z zakJadowego ujęcia wód ”odziemnych (studni 
wierconej), s”eJniającego wymagania ”rze”isów 
ustawy - prawo wodne; 

4) do”uszcza się zao”atrzenie osób zatrudnio-

nych w zakJadzie górniczym i ”rzeróbczym kru-

szywa, oraz osób korzystających z ką”ieliska na 
terenie PGr, w wodę ”itną dostarczaną w ”ojem-

nikach i butelkach.  
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§ 19. W zakresie gos”odarki `ciekowej ustala 
się: 

1) od”rowadzenie `cieków bytowo - gospo-

darczych z zakJadu górniczego i ”rzeróbczego 

kruszywa oraz z obiektów rekreacyjno - wypo-

czynkowych na terenie PGr - do zbiornika bezod-

”Jywowego `cieków, okresowo o”równianego, 
albo do lokalnej oczyszczalni `cieków, s”eJniającej 
wymagania ”rze”isów szczególnych, w szczegól-

no`ci w zakresie: 

a) ilo`ci `cieków oczyszczanych, 
b) do”uszczalnych warto`ci wskauników za-

nieczyszczenia oczyszczonych `cieków od”rowa-

dzanych do wód (rzeki Brynicy),  
c) minimalnych odlegJo`ci elementów oczysz-

czalni od granic dziaJki, wód otwartych i ”lano-

wanego ką”ieliska;  
2) od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”o-

wych z ”owierzchni narawonych na zanieczysz-

czenie substancjami szkodliwymi - wewnętrzną 
siecią kanalizacji deszczowo-”rzemysJowej do 
bezod”Jywowego zbiornika wybieralnego `cieków 
lub do urządzeL ”odczyszczających `cieki desz-

czowe do wymaganych ”arametrów (osadniki 
zawiesin, separatory substancji ropopochodnych 

iŁtŁ”Ł) ”rzed zrzutem do wód (rzeki Brynicy);  
3) od”rowadzenie niezanieczyszczonych wód 

o”adowych i rozto”owych z dachów i otwartych 
powierzchni utwardzonych ｦ do gruntu i wód na 

terenie wJasnym, w s”osób nie”owodujący zale-

wania sąsiednich nieruchomo`ciŁ  
 

§ 20. Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru 
planu w energię elektryczną: 

1) w zakresie `rednich na”ięć ｦ ”lanowaną 
”odziemną elektroenergetyczną linią kablową 
E15kV o na”ięciu znamionowym ń5 kV, dJugo`ci 
okŁ 285Ń m, ”rzewidywaną do realizacji w więk-

szo`ci ”oza granicami ”lanu, w ”asie drogi gmin-

nej KŚL od miejscowo`ci Ku”; 
2) w zakresie niskich na”ięć - liniami napo-

wietrznymi i kablowymi z ”lanowanej sJu”owej 
stacji transformatorowej 15/0,4/0,2 kV (ET) na 

terenie Zn, w pasie ochronnym lasu i drogi KDL. 

 

§ 21. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu 

w energię cie”lną - ”rzewiduje się wykorzystanie 
do ogrzewania obiektów socjalnych i administra-

cyjnych wJasnych, bezemisyjnych lub niskoemi-

syjnych uródeJ cie”Ja, zasilanych energią elek-

tryczną lub ”aliwami ekologicznymiŁ  
 

§ 22.1. Przewody podziemne sieci infrastruk-

turalnych oraz urządzenia i obiekty towarzyszące 
tym sieciom - nalewy sytuować w ”asach rozgra-

niczenia dróg na warunkach uzgodnionych z za-

rządcą drogiŁ  
2. Śo”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rzewodów, 

o których mowa w ustŁ ń, wraz z urządzeniami  

i obiektami towarzyszącymi ”rzez nieruchomo`ci 
gruntowe sąsiadujące z drogami, w uzgodnieniu  
z wJa`cicielami tych nieruchomo`ciŁ  

 

§ 23.1. W zakresie gospodarki odpadami sta-

Jymi ustala się: 
1) gromadzenie od”adów komunalnych w kon-

tenerach i zorganizowany system wywozu na 

wysy”isko obsJugujące gminę;  
2) od”ady zaliczone do niebez”iecznych nalewy 

”rzechowywać w wyznaczonych i od”owiednio 
zabezpieczonych miejscach;  

3) ”ostę”owanie z wytwarzanymi od”adami 
niebez”iecznymi i innymi niw niebez”ieczne, oraz 
odpadami komunalnymi nie przeznaczonymi do 

wywozu na wysy”isko obsJugujące gminę - we-

dJug decyzji i uzgodnieL wJa`ciwych organów, 
wydanych na ”odstawie ”rze”isów szczególnychŁ  

2. Do mas ziemnych i skalnych usuwanych lub 

”rzemieszczanych w związku z wydobywaniem  
i ”rzeróbką kruszywa na obszarze ”lanu oraz za-

gospodarowanych zgodnie z ustaleniami planu nie 

mają zastosowania ”rze”isy ustawy o od”adach  
i ustawy o odpadach wydobywczych.  

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody  
 

§ 24Ł1. źe względu na ”oJowenie obszaru ”lanu: 

 -  ”rzy ”oJudniowej granicy Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego,  

 - w bardzo wrawliwej na zanieczyszczenia 

zlewni rzeki Brynicy, z ”Jytkim wystę”owaniem 
wód gruntowych ”ozbawionych naturalnej izolacji 

od powierzchni terenu, 

 - w granicach gJównego zbiornika wód ”od-

ziemnych GźWP 335 ｭKrapkowice ｦ Strzelce 

O”olskieｬ (zbiornik gromadzący wody w dolno-

triasowych utworach szczelinowo-porowych), 

 - na wschodniej granicy GZWP 323 

ｭSubzbiornik rzeki Stobrawyｬ (zbiornik w trzecio-

rzędowych utworach ”orowych)  
okre`lono w nim, o”rócz ustaleL `ci`le adre-

sowanych, ogólne zasady ochrony `rodowiska 
naturalnego, w tym zwJaszcza wód ”odziemnych 
i powierzchniowych. 

2. W związku z uwarunkowaniami wymienio-

nymi w ust. ń ustala się na obszarze ”lanu: 
1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do ziemi, wód ”odziemnych i ”owierzch-

niowych z zastrzeweniem ustaleL rozdzŁ 4, doty-

czących od”rowadzania wód o”adowych i rozto-

powych z powierzchni niezanieczyszczanych; 

2) nakaz uszczelnienia ”owierzchni zagrowo-

nych zanieczyszczeniem produktami ropopochod-

nymi i innymi substancjami szkodliwymi, mogą-
cymi ”rzenikać do gruntu i wód ”odziemnych 
oraz zabez”ieczenia tych ”owierzchni ”rzed s”Jy-

wem zanieczyszczeL na tereny ”rzylegJe;  
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3) nakaz ujmowania wód o”adowych i rozto-

powych z zanieczyszczanych twardych po-

wierzchni komunikacyjnych i ”rzemysJowych  
w system kanalizacyjny i podczyszczania w od-

stojnikach zawiesin oraz separatorach substancji 

ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do 

wód; 
4) nakaz monitorowania oczyszczonych `cie-

ków, od”rowadzanych do wód (rzeki Brynicy)  
z zakJadowej oczyszczalni `cieków (w ”rzy”adku 
jej realizacji) oraz monitorowania stopnia zanie-

czyszczenia wód w basenach eks”loatacyjnych 
kruszywa; 

5) nakaz ochrony cennych przyrodniczo sku-

”ieL `ród”olnych zadrzewieL i zakrzewieL ”rzy 
korycie rzeki Brynicy.  

3. Przed realizacją ewentualnych inwestycji: 
zakJadowej oczyszczalni `cieków ze zrzutem 
oczyszczonych `cieków do rzeki Brynicy, zakJa-

dowego ujęcia wód ”odziemnych, budowy i ”rze-

budowy urządzeL wodnych na rzece Brynicy, 
nalewy wystą”ić do wJa`ciwego organu o pozwo-

lenie wodnoprawne, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami ustawy - prawo wodne. 

4Ł  W miejscach dostę”nych dla ludzi nalewy 
za”ewnić dotrzymanie do”uszczalnych ”oziomów 
natęwenia ”ól elektromagnetycznych, zgodnie  
z wymaganiami od”owiednich ”rze”isów szcze-

gólnychŁ  
5. W obszarze ”lanu mogą być lokalizowanie 

”rzedsięwzięcia mogące zawsze lub ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, ”od wa-

runkiem zgodno`ci rodzaju i zakresu ”rzedsię-
wzięcia z ustalonym w ”lanie ”rzeznaczeniem 
terenu, szczegóJowymi warunkami jego zagospo-

darowania oraz z ustalonymi w planie zakazami, 

nakazami i ograniczeniami. 

 

§ 25.1. W przypadku ustanowienia w obsza-

rze ”lanu terenów i obiektów objętych ”rawnymi 
formami ochrony ”rzyrody, nalewy stosować s”o-

soby ich ochrony okre`lone w odpowiednich 

prze”isach odrębnych i decyzjachŁ 
2. W razie odkrycia ko”alnych szczątków ro-

`lin lub zwierząt nalewy ”owiadomić o tym Regio-

nalnego Śyrektora Ochrony _rodowiska w O”olu 
a jeweli nie jest to mowliwe - Wójta Gminy Śo-

brzeL WielkiŁ  
3. W okresie lęgowym większo`ci gatunków 

zwierząt, w tym chronionego ”taka derkacza któ-
rego stanowiska stwierdzono w dolinie Brynicy, 

tŁjŁ w miesiącach od kwietnia do wrze`nia nalewy 
ograniczyć do niezbędnego minimum ”roce ”rzy-

gotowawcze nowych terenów ”od eks”loatację 

kruszywa, w szczególno`ci nie nalewy w tym 
okresie usuwać i zwaJować glebyŁ 

 

§ 26. ńŁ  W okresie ”rowadzenia dziaJalno`ci 
górniczej i ”rzeróbki kruszywa na obszarze ”lanu 

nie wystą”ią kategorie terenów dla których  
w ”rze”isach dotyczących ochrony `rodowiska 

ustalono do”uszczalne ”oziomy haJasuŁ 
2. Po zrealizowaniu planowanej rekultywacji 

terenów ”ogórniczych, na terenie PGr będą obo-

wiązywaJy ograniczenia haJasu - do ”oziomów 
dopuszczalnych na terenach rekreacyjno - wypo-

czynkowych.  

 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków 

 

§ 27. W razie ujawnienia w czasie robót wydo-

bywczych i innych robót ziemnych ”rzedmiotów, 
co do których mowe istnieć ”rzy”uszczenie we są 
one zabytkiem, nalewy niezwJocznie zawiadomić 
O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków w O”olu a jeweli nie jest to mowliwe - Urząd 
Gminy w Śobrzeniu Wielkim oraz zabez”ieczyć 
znalezisko i wstrzymać roboty mogące je uszko-

dzić - do czasu wydania od”owiednich zarządzeLŁ  
 

RozdziaJ 7 

Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci 
 

§ 28.1. źaleca się scalenie i w razie ”otrzeby 
wtórny ”odziaJ ”lanowanych terenów dziaJalno`ci 
górniczej i ”rzeróbki kruszywa w ”rzy”adku gdy 
dziaJalno`ć taka będzie ”rowadzona ”rzez więcej 
niw jedno ”rzedsiębiorstwoŁ  

2. Wtórny ”odziaJ terenów wymienionych  

w ustŁ ń nalewy ”rze”rowadzać zgodnie z ustale-

niami rysunku ”lanu, do”uszczalne są korekty 
granic oznaczonych w planie jako orientacyjne,  

z zastrzeweniem ustaleL § 6 ustŁ 2Ł  
 

ŚziaJ III 
Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe  
 

RozdziaJ ń 

S”osób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i zagos”odarowania terenów 

 

§ 29. Śo czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, 
tereny nim objęte nalewy uwytkować w dotych-

czasowy s”osób, ”od warunkiem we uwytkowanie 
to nie jest sprzeczne z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

RozdziaJ 2 

Stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci 
 

§ 30. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki ”rocentowe dla naliczenia jedno-

razowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy: 
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1. Tereny odkrywkowego wydobywania  

i ”rzeróbki kruszywa naturalnego, ”rzeznaczone 
docelowo do rekultywacji w kierunku wodnym  

              ｦ PGw: 30% 

2. Tereny odkrywkowego wydobywania  

i ”rzeróbki kruszywa naturalnego, ”rzeznaczone 
do zwaJowania nieuwytecznych mas ziemnych  
i skalnych, docelowo do zagospodarowania re-

kreacyjnego ｦ PGr 30% 

3. Tereny odkrywkowego wydobywania  

i ”rzeróbki kruszywa naturalnego, ”rzeznaczone 
do zwaJowania nieuwytecznych mas ziemnych  
i skalnych, docelowo do zagospodarowania jako 

zieleL niska i krzewiasta ｦ PGz: 30% 

4. Obrzewa wyrobisk górniczych (”asy ochron-

ne) z zakazem wydobywania kopalin, docelowo 

”rzeznaczone do rekultywacji jako zieleL niska  
i krzewiasta ｦ Zn: 30%  

5. Tereny obiektów ”rodukcyjnych i skJadów 
kruszywa, docelowo do rekultywacji w kierunku 

le`nym ｦ P: 30%  

6. Tereny rolnicze ｦ R: 0%  

7. Tereny wód `ródlądowych (rzeka Brynica)  
        ｦ WS: 0% 

8. Tereny dróg ”ublicznych klasy L ｦ KDL: 0% 

9. Tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych  
              - KDW: 30% 

10. Tereny ”arkingów ｦ KX: 30%.  

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe  
 

§ 31.1. W obszarze ”lanu nie wystę”ują usta-

lone inwestycje celu publicznego, zaliczane do 

zadaL wJasnych Gminy ŚobrzeL Wielki.  

2. Prawne i finansowe skutki realizacji ustaleL 
”lanu w zakresie dziaJalno`ci górniczej i ”rzeróbki 
kruszywa naturalnego ”onoszą ”odmioty ”rowa-

dzące tą dziaJalno`ć, do czasu ”rzekazania tere-

nów zrekultywowanych innym podmiotom. 

 

§ 32. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy ŚobrzeL WielkiŁ 
 

§ 33. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronach internetowych Gminy ŚobrzeL WielkiŁ 

 

§ 34. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
3Ń dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ  

 

Przewodniczący Rady Gminy  
ŚobrzeL Wielki 
Norbert SJabik 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XL/291/2009 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 17 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XL/291/2009 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego tere-

nów eksploatacji kruszywa naturalnego  
w Chróścicach, w okresie jego wyłożenia do 
publicznego wglądu  

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w Dobrzeniu Wiel-
kim, wobec braku uwag – odstępuje od roz-
strzygnięcia w zakresie, o którym mowa  
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.  

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XL/291/2009 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, sta-
nowiących zadania własne Gminy Dobrzeń 
Wielki, oraz o zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 7 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – 
Rada Gminy Dobrzeń Wielki rozstrzyga, co na-
stępuje: 

 
1. W obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego terenów 
eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróści-
cach, nie występują inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, stanowiące zadania wła-
sne Gminy Dobrzeń Wielki.  

2. Uwzględniając powyższe - odstępuje się od 
rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
1 
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UCHWAIA NR XLł376/10 

 RAŚY MIśJSKIśJ W GIUBCZYCACH 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  
w s”rawie skargi Wojewody O”olskiego na uchwaJę Rady Miejskiej w GJubczycach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 

ń59ń z ”óuniejszymi zmianami ), artŁ 7 ustŁ 2  
i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia  

21 czerwca 2001r. o ochronie ”raw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-

su Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266  

z ”óuniejszymi zmianami ) oraz artŁ 54 § 3 usta-

wy z dnia 30 sierpnia 2002 rŁ Prawo o ”ostę”o-

waniu przed Sądami Administracyjnymi (Dz. U.  

Nr 153 poz. 1270 z 2004 rŁ z ”óuniejszymi zmia-

nami), Rada Miejska w GJubczycach uchwala, co 
nastę”uje: 

§ 1. Po za”oznaniu się z zarzutami zawartymi 
w skardze Wojewody Opolskiego, skierowanej do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O”o-

lu, na UchwaJę Nr XXXVIIIł342/09 Rady Miejskiej 

w GJubczycach z dnia 26 listo”ada 2ŃŃ9 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkal-

nych wchodzących w skJad mieszkaniowego za-

sobu Gminy GJubczyce, uznaje się ”rzedstawione 
zarzuty za zasadne i uwzględnia się skargę  
w caJo`ciŁ  


