
Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 123 – 9723 –                                                 Poz. 1951 
 

1976 – Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XXXX/273/10 z dnia 26 paŝ-
dziernika 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze 
świetlic wiejskich na terenie gminy Torzym 9799 

1977 – Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LV/353/10 z dnia  
5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Od-
rzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice. 9801 

UCHWAŁY RAD POWIATU 

1978 – Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr LI/283/10 z dnia 28 września 
2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r. 9809 

1979 – Uchwała Rady Powiatu Wschowskiego Nr XLV/208/2010 z dnia  
20 paŝdziernika 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów 
aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację zadania pu-
blicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania 
członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego 9815 

1980 – Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr LII/285/10 z dnia 26 paŝdzierni-
ka 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organiza-
cjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dzie-
dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 9817 

1981 – Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr LII/287/10 z dnia 26 paŝdzierni-
ka 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r. 9818 
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UCHWAŁA NR XXXVII/262/10 

 RADY GMINY ŁAGÓW 

 

z dnia 10 sierpnia 2010r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa, 
Gmina Łagów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.2) oraz art. 53 ust 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne 
i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 228,  
poz. 1947 ze zm.3) zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Łagów Nr XXVIII/96/08 z dnia 19 czerwca 2008r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie wsi Sieniawa oraz uchwałą  
Nr XXXVII/261/10 Rady Gminy Łagów z dnia  
10 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia zgodności 
ustaleń projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa, 
gmina Łagów z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łagów, uchwala się co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały 
jest część obszaru złoża górniczego „Sieniawa I”, 
Siodło VIII położonego w obrębie wsi Sieniawa. 

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono 
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są 
3 załączniki: 

1) rysunek planu w skali 1: 5 000 – będący załącz-
nikiem graficznym Nr 1 wraz z wyrysem ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Łagów; 

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Łagów dotyczące 
sposobu realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 
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finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych – będący załącznikiem Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Łagów dotyczące 
sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu niniejszego planu w trakcie wyłożenia 
do publicznego wglądu, zapisane w formie tek-
stowej – będący załącznikiem Nr 3. 

4) terenie górniczym – należy przez to rozumieć 
przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 
wpływami robót górniczych; 

§ 2. Obszar objęty planem przeznaczony jest na 
cele eksploatacji terenu górniczego. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Ilekroć w zapisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz decyzje organów administracyjnych; 

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które jest prze-
widziane do prowadzenia określonej działalno-
ści i przeważa na danym terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi; 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-
stawowe, które uzupełniają, wzbogacają lub za-
stępują przeznaczenie podstawowe; 

4) terenie górniczym – należy przez to rozumieć 
przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi 
wpływami robót górniczych; 

5) obszarze górniczym – należy przez to rozumieć 
przestrzeń w granicach której przedsiębiorca 
jest uprawniony do wydobywania kopaliny ob-
jętej koncesją; 

6) koncesji – należy przez to rozumieć zezwolenie 
na wydobywanie kopaliny z określonego złoża, 
wydane na podstawie przepisu szczególnego; 

7) złożu – należy przez to rozumieć naturalne na-
gromadzenie minerałów i skał (kopaliny) o war-
tości gospodarczej; 

8) odkrywkowym wyrobisku górniczym – należy 
przez to rozumieć wyrobisko powstałe w wyni-
ku wydobywania kopaliny z powierzchni tere-
nu; 

9) obrzeżu wyrobiska – należy przez to rozumieć 
pas terenu przylegający bezpośrednio do wy-
robiska odkrywkowego, wyznaczony dla za-
chowania bezpieczeństwa i używany do celów 
towarzyszących wydobywaniu kopaliny; 

10) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć 
część obrzeża wyrobiska o normatywnej szero-
kości wyznaczona do ochrony terenu lub obiek-
tu sąsiadującego z wyrobiskiem; 

11) nieużytecznych masach ziemnych i skalnych – 
należy przez to rozumieć masy ziemne i skalne 

przemieszczane w związku z eksploatacją złoża 
kopaliny w postaci nadkładu, skał płonnych 
i nieużytecznych składników kopaliny, zago-
spodarowane według ustaleń planu – nie pod-
legają przepisom regulującym postępowania 
z odpadami; 

12) zwałowisku wewnętrznym – należy przez to ro-
zumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziem-
nych i skalnych, zlokalizowane wewnątrz wyro-
biska odkrywkowego; 

13) zwałowisku zewnętrznym – należy przez to ro-
zumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziem-
nych i skalnych zlokalizowane na powierzchni 
terenu poza wyrobiskiem odkrywkowym; 

14) projekcie zagospodarowania złoża – należy 
przez to rozumieć projekt sporządzony zgodnie 
z wymaganiami przepisu szczególnego; 

15) odwadnianiu kopalni – należy przez to rozu-
mieć czynności zapobiegające zatapianiu wy-
robisk górniczych przez wody podziemne 
i opadowe; 

16) rekultywacji – należy przez to rozumieć przy-
wrócenie terenom przekształconym postaci 
użytecznej przyrodniczo i gospodarczo w miarę 
możliwości zgodnej ze stanem poprzednim. 

§ 4. Określone w § 3 pkt 2 i 3 przeznaczenie tere-
nów wg rodzaju użytkowania obejmują: 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia (przeznacze-
nie podstawowe w rozumieniu § 3 pkt 2 ); 

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia (przezna-
czenie dopuszczalne w rozumieniu § 3 pkt 3 ); 

3) obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu te-
renu jest określony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi obowiązującymi oznaczo-
nymi linią ciągłą; 

4) przebieg linii rozgraniczających obowiązują-
cych może być zmieniony tylko w trybie zmian 
planu miejscowego; 

5) grunt położony w obszarze wydzielonym linia-
mi rozgraniczającymi można przeznaczyć wy-
łącznie na cele mieszczące się w użytkowaniu 
podstawowym, względnie przy dochowaniu 
warunków przewidzianych uchwałą i przepisa-
mi szczególnymi, na cele użytkowania dopusz-
czalnego w ustalonych proporcjach; 

6) na rysunku planu tereny wydzielone liniami 
rozgraniczającymi oznaczono symbolami zgod-
nie z ich podstawowym przeznaczeniem. 

§ 5. Podstawowym celem regulacji zawartych 
w ustaleniach planu jest zapewnienie integracji 
wszelkich działań podejmowanych w granicach te-
renu górniczego w celu: 

1) wykonania uprawnień określonych w koncesji; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

3) rekultywacji terenów poeksploatacyjnych; 
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4) ochrony środowiska naturalnego i kulturowe-
go. 

§ 6. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są 
elementy, o których mowa w art. 15 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
w art. 53 ustawy prawo geologiczne i górnicze  
a w szczególności tereny oznaczone na rysunku pla-
nu: 

1) PE – tereny eksploatacji węgla brunatnego ze 
złoża węgla brunatnego Sieniawa I Siodło VIII 
(76 800m²); 

2) PO – obrzeże odkrywkowego wyrobiska górni-
czego. 

§ 7. 1. Na terenach objętych planem nie przewi-
duje się eksploatacji innych złóż kopalin za wyjąt-
kiem węgla brunatnego. 

2. Dopuszcza się wykonywanie badań geolo-
gicznych w celu poszukiwania i rozpoznania złóż 
kopalin. 

3. Nakazuje się rekultywacje terenów po działal-
ności górniczej prowadzić sukcesywnie, w miarę jak 
tereny te stają się zbędne do dalszej działalności. 
Kierunek i sposób rekultywacji musi być określony 
decyzją właściwego organu administracji rządowej. 
Sposób i zakres rekultywacji nie może ograniczać 
ruchu zakładu górniczego. 

§ 8. Określa się następujące występujące zagro-
żenia: 

1) zagrożenie wodne związane z występowaniem 
deszczów nawalnych i niedostatecznym od-
wodnieniem (występować mogą w obrębie 
osuwiska); 

2) zagrożenia osuwiskami i obrywami skał po-
wstających w obrębie skarp wyrobiska i także 
osuwiska w skarpach zwałowisk; 

3) zagrożenia mechaniczne powstające w zasięgu 
działania maszyn i urządzeń będących w ruchu. 

Rozdział 3 

Przepisy obowiązujące dla całego obszaru planu 

§ 9. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się. 

2. W technologii robót górniczych należy stoso-
wać rozwiązania eliminujące lub ograniczające za-
nieczyszczenia powietrza i wód, emisję hałasu 
i niekorzystny wpływ na krajobraz. 

3. Oddziaływanie prac eksploatacyjnych na śro-
dowisko przyrodnicze prowadzonych w odkrywkach 
musi mieć charakter ograniczony przestrzennie 
i czasowo. Wyrażać się to musi poprzez przekształ-
cenie rzeŝby terenu i zmianę charakteru jego użyt-
kowania. Oddziaływanie to będzie: 

1) bezpośrednie – dotyczy przekształcenia po-
wierzchni w celu przeciwdziałania degradacji 
środowiska poprzez długotrwałą zmianę spo-
sobu użytkowania terenu zajętego przez wyro-
biska. Prace rekultywacyjne prowadzić sukce-
sywnie, bo tylko wtedy obiekty przyrodnicze 

występujące na powierzchni przynajmniej czę-
ściowo będą przywracane do stanu pierwotne-
go; 

2) pośrednie: 

a) dotyczy zanieczyszczeń powietrza – w celu 
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza wy-
nikającego z wywiewania drobnych cząstek 
gruntu z wyrobiska, zwałowisk i ciągów 
transportowych eksploatację prowadzić  
w wąskich wyrobiskach ograniczonych stro-
mymi skarpami oraz sukcesywnie zasypywać 
nadkładem wyrobiska poeksploatacyjne  
i sukcesywnie je rekultywować; 

b) dotyczy zanieczyszczeń wód powierzchnio-
wych – w celu ograniczenia zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych wynikających z zrzu-
tu zanieczyszczonych wód kopalnianych bu-
dować osadniki roślinne; 

c) dotyczy hałasu – poziom hałasu w otoczeniu 
odkrywki wyniesie ok. 40-56dB (pracujące 
koparki , zwałowarki i taśmociągi ); 

d) dotyczy wód podziemnych – złoże nie jest 
położone w granicach zbiornika wód pod-
ziemnych wymagających najwyższej ochrony 
(ONO) i wysokiej Ochrony (OWO) oraz strefy 
ujęcia wód podziemnych. Aby nie naruszyć 
obecnego stanu poziomów wodonośnych 
eksploatację prowadzić bez budowy systemu 
odwodnienia. 

4. Celem śledzenia i dokumentowania zachowa-
nia się poszczególnych elementów środowiska przy-
rodniczego zaleca się wykonanie lokalnego monito-
ringu i cykliczne obserwowanie poszczególnych 
elementów środowiska: 

 pomiar zapylenia i zasięg emisji zanie-
czyszczeń; 

 pomiar hałasu; 

 obserwacja wpływu eksploatacji na wody 
powierzchniowe (ich dynamika i jakość). 

5. Pierwsze pomiary wykonać przed rozpoczę-
ciem prac związanych z realizacją inwestycji w celu 
uzyskania obrazu tła pierwotnego. 

6. W zakresie ochrony powierzchni ziemi 
i środowiska: odpady bytowe gromadzić w metalo-
wym kontenerze i okresowo podobnie jak ścieki 
wywozić przez wyspecjalizowane służby na wysypi-
sko. 

§ 10. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala się: 

2. Na obszarze objętym planem każdy kto 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziem-
nych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przy-
puszczenie iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
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2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a jeśli 
to nie jest możliwe Wójta Łagowa. 

3. Wójt Łagowa jest obowiązany niezwłocznie, 
nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać Lubuskie-
mu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, pkt 3. 

4. Na obszarze eksploatacji nie stwierdzono wy-
stępowania stanowisk archeologicznych oraz zabyt-
kowych obiektów kultury. 

§ 11. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego. Zasady ochrony i ładu prze-
strzennego zostały określone w rozdziale 4 w wa-
runkach zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów. 

§ 12. W zakresie wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie czyni 
się ustaleń, z uwagi na to, ze na obszarze eksploata-
cji nie występują przestrzenie publiczne. 

§ 13. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości nie czyni się 
ustaleń, z uwagi na to, ze na obszarze objętym pla-
nem nie występują tereny podlegające scaleniu. 

§ 14. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej i komu-
nikacji. 

2. Obsługę komunikacyjną obszaru zapewnią: 

1) drogi kołowe: 

a) droga publiczna relacji Łagów – Wielowieś, 

b) droga gminna relacji Sieniawa – Zarzyń; 

2) układ komunikacyjny obszaru uzupełnią: reali-
zowane w miarę potrzeby niezbędne dojazdy, 
(ulice wewnętrzne o szerokości min. 9.0m. w li-
niach rozgraniczenia) umożliwiające swobodny 
dostęp do wkopu samochodów samowyłado-
wujących się (tatra, kamaz), dojazd karetki po-
gotowia, straży pożarnej i innych pojazdów 
uprzywilejowanych. 

3. Ustala się zasady obsługi obszaru w zakresie 
infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 

a) wodę pitną na potrzeby załogi dostarczana 
będzie z ujęcia wody w Sieniawie transpor-
tem samochodowym, 

b) wodę do celów technologicznych i ochrony 
przeciwpożarowej z istniejącego systemu 
odwodnienia; 

2) odprowadzenie ścieków i wód pokopalnianych: 

a) na terenie wyrobiska nie będą powstawały 
ścieki produkcyjne, 

b) ścieki bytowe z przenośnych kabinowych sa-
nitariatów będą okresowo odbierane przez 

wyspecjalizowane służby na podstawie za-
wartej umowy z użytkownikiem złoża, 

c) odkrywka w obrębie Siodła VIII prowadzona 
powyżej występowania poziomu wodono-
śnego wód podziemnych będzie odwadniana 
systemem powierzchniowym zabezpieczają-
cym eksploatację odkrywkową przed wodami 
opadowymi oraz zbieraniem wód związanych 
z soczewkami piaszczystymi poprzez system 
rowów na spągu odkrywki, które doprowa-
dzą ujęte wody do rząpia, a stamtąd w miarę 
potrzeb muszą być przepompowywane na 
powierzchnię i zrzucane do lokalnej sieci hy-
drograficznej. Przed zrzutem winny być 
oczyszczone. Do wyrobiska pola siodła VIII 
oprócz wód deszczowych dopływać będą 
wody podziemne w ilości oszacowanej na 
1,5m³/ min., dlatego w rejonie rząpia należy 
zlokalizować pompownie spągowe wyposa-
żone w pompy o wydatkach umożliwiających 
ujęcie i przepompowanie na powierzchnie te-
renu wód podziemnych oraz opadowych 
z deszczu nawalnego. Użytkownik złoża musi 
opracować operat wodno-prawny, który bę-
dzie podstawą uzyskania pozwolenia wod-
noprawnego na odprowadzenie wód poza te-
ren odkrywki; 

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie w energię za pośrednictwem li-
nii energetycznej ze stacji transformatorowej 
15/04kV znajdującej się na terenie zakładu 
górniczego „Sieniawa 1”, 

b) napowietrzne linie energetyczne niskich na-
pięć i telekomunikacyjne prowadzić w pa-
sach rozgraniczenia dróg na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą drogi; 

4) gospodarka odpadami: 

a) gromadzenie odpadów bytowych w metalo-
wych kontenerach, 

b) wywóz odpadów na składowisko lub do spa-
larni odpadów wyznaczonych w planie gmi-
ny. 

4. Dopuszcza się lokalizację nowych, nie uwi-
docznionych na rysunku planu przewodów urządzeń 
infrastruktury technicznej związanych z obsługą za-
gospodarowania terenu również poza wyznaczony-
mi pasami drogowymi przy spełnieniu następują-
cych warunków: 

a) uzyskania zgody właściciela nieruchomości; 

b) powiązanie z elementami ekofizjograficzny-
mi, w szczególności projektowanie sieci  
z uwzględnieniem: ukształtowania terenu, 
walorów krajobrazowych, obszarów leśnych, 
skupisk zadrzewień i przebiegu cieków wod-
nych; 

c) powiązanie ze strukturą władania, w szcze-
gólności projektowanie wzdłuż granic nieru-
chomości oraz w sposób umożliwiający re-
alizację przeznaczenia terenu. 
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§ 15. powiązanie ze strukturą władania, w szcze-
gólności projektowanie wzdłuż granic nieruchomo-
ści oraz w sposób umożliwiający realizację przezna-
czenia terenu. 

1) utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zago-
spodarowania terenu, zgodnych z treścią mapy 
zasadniczej; 

2) rozpoczęcie w konkretnym terenie realizacji 
rozwiązań tymczasowych nie będących obiek-
tem budowlanym. 

§ 16. Ustala się 5% stawkę służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wynikającej ze wzrostu wartości 
nieruchomości objętej planem. 

Rozdział 4 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny odkrywkowe eks-
ploatacji węgla brunatnego oznaczone na rysunku 
planu symbolem PE. 

2. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: obszar złoża węgla brunatnego 
„Sieniawa 1” w odkrywce Siodło VIII i terenu 
bezpośrednio przylegającego do granic złoża; 

2) dopuszczalne: tereny rolnicze i lasy. 

3. Ustala się zasady zagospodarowania terenu, 
parametry i wskaŝniki oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego: 

1) eksploatację węgla prowadzić metodą odkryw-
kową, systemem zabierkowym piętrami eks-
ploatacyjnymi o wysokości do 8.0m. Nachyle-
nie generalne zbocza maksymalnie do 40°  
w skrzydle asekwentnym (gdzie zagrożenie 
osuwisk jest małe), do 35° w skrzydle konse-
kwentnym. Szerokość półek dostosować do ro-
dzaju gruntu w skarpie na danym odcinku zło-
ża. Budowę odkrywki na złożu w obrębie Siodła 
VIII prowadzić do głębokości 40.0m.; 

2) rozpocząć eksploatacje wkopem od strony za-
chodniej granicy Siodła VIII; 

3) dopuszcza się początkowo, nakład z wkopu po 
wybraniu zasobów węgla brunatnego zwało-
wać albo w wyrobisku końcowym Siodła XI, 
bądŝ na tymczasowym zwałowisku zewnętrz-
nym zlokalizowanym na przedpolu projektowa-
nej odkrywki. Po wybraniu części złoża umożli-
wiającej zwałowanie wewnętrzne, nakład de-
ponować z uwzględnieniem niezbędnych wy-
przedzeń frontów eksploatacyjnych na zwało-
wisku wewnętrznym, utrzymując zwałowanie 
podpoziomowe do wysokości zewnętrznych 
skarp wyrobiska z ~ 5.0-10.0m. przewyższenia 
ponad teren, uwzględniając osiadanie zwałowi-
ska; 

4) budowę zwałowiska wewnętrznego prowadzić 
generalnie od zachodnich granic terenu w kie-

runku wschodnim, pod następującymi warun-
kami: 

a) budowa zwałowiska nie może uniemożliwić 
prowadzenia eksploatacji węgla brunatnego; 

b) w obrębie terenu zwałowiska należy pozo-
stawić wolne (nie zasypane) miejsca na dro-
gę technologiczną oraz inne obiekty i urzą-
dzenia kopalni, niezbędne dla eksploatacji 
złoża; 

c) formowanie wierzchowiny zwałowiska i jego 
skarp prowadzić w ramach rekultywacji tere-
nów poeksploatacyjnych; 

5) warstwę humusu na całym obszarze eksploata-
cji usuwać wstępnie i deponować w sąsiedz-
twie krawędzi odkrywki, by w okresie rekulty-
wacji wykorzystać go do prac rekultywacyj-
nych; 

6) węgiel eksploatować koparkami jednoczerpa-
kowymi napędzanymi elektrycznie lub spalino-
wo i przekazywać bezpośrednio na transport 
kołowy w celu odstawy do odbiorców lub do 
zakładu po drogach tymczasowych grunto-
wych. Dopuszcza się budowę przenośników ta-
śmowych dla transportu kopaliny i nadkładu. 

4. Ustala się warunki eksploatacji – w celu racjo-
nalnej gospodarki złożem eksploatację węgla należy 
prowadzić w sposób umożliwiający maksymalne 
wybranie zasobów tej kopaliny z zachowaniem nie-
zbędnych wymogów bezpieczeństwa. 

5. Ustala się warunki związane z zakończeniem 
eksploatacji: 

1) po zakończeniu eksploatacji złoża przedsię-
biorca musi zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobi-
sko górnicze; 

2) po zakończeniu eksploatacji złoża przedsię-
biorca musi zlikwidować lub usunąć poza teren ob-
jęty planem wszystkie obiekty i urządzenia służące 
do wydobywania węgla takie jak: 

a) maszyny i urządzenia służące do eksploata-
cji, ładowania i transportu kopaliny; 

b) wieże oświetleniowe, linie energetyczne 
i telekomunikacyjne. 

6. Ustala się zasady i warunki związane 
z rekultywacją terenów: 

1) rekultywację terenów po działalności górniczej 
prowadzić sukcesywnie, w miarę jak tereny te 
stają się zbędne do dalszej działalności . Kieru-
nek i sposób rekultywacji określa decyzja wła-
ściwego organu administracji rządowej. Spo-
sób i zakres rekultywacji nie może ograniczać 
ruchu zakładu górniczego; 

2) prowadząc eksploatacje siodła VIII z zachodu na 
wschód formować wyrobisko końcowe i zało-
żyć dwa kierunki rekultywacji: rolny i wodny: 

a) stosując rozwój okrywy roślinnej w drodze 
procesów naturalnych; 
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b) docelowy skład gatunkowy zalesień dosto-
sowując do warunków siedliskowych i ro-
ślinności naturalnej obszaru planu; 

c) realizując zbiornik wodny o powierzchni rzę-
du 6.0ha, głębokości ~ 30.0-35.0m. i rzędną 
zwierciadła wody ~ 104.0m. npm. 

3) pracami rekultywacyjnymi zgodnie z przepisa-
mi na terenach poeksploatacyjnych objąć: 

a) prace ziemne, związane z formowaniem 
skarp i wierzchowin zwałowisk wewnętrz-
nych (nie planowane jest zwałowisko ze-
wnętrzne), całość nakładu będzie lokowana 
w kolejnych wyrobiskach; 

b) prace ziemne związane z formowaniem skarp 
i dna w obrębie zwałowiska końcowego 
w taki sposób, by skarpa południowa scho-
dząca do zbiornika była łagodna i stanowiła 
w przyszłości plażę; 

c) prace ziemne związane z plantowaniem tere-
nów pomocniczych; 

d) odtworzenie systemów odwodnienia tere-
nów poeksploatacyjnych; 

e) odbudowę dróg polnych dojazdowych; 

f) zabiegi agrotechniczne na wierzchowinie 
zwałowiska wewnętrznego; 

g) pomiary geodezyjne, klasyfikacja glebo-
znawcza i prace kartograficzne. 

§ 18. 1. Wyznacza się tereny obrzeża odkrywko-
wych wyrobisk górniczych oznaczone na rysunku 
planu symbolem PO. 

2. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: pasy ochronne wyrobisk odkryw-
kowych, szerokość pasów ochronnych wyro-
bisk odkrywkowych zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

2) dopuszczalne: tereny rolnicze i lasy. 

3. Ustala się następujące warunki związane 
z eksploatacją: 

1) dopuszcza się: 

a) deponowanie humusu aby w okresie rekul-
tywacji wykorzystać go do prac rekultywa-
cyjnych; 

b) zwałowanie nadkładu na zwałowiskach tym-
czasowych o wysokości nie większej niż 
6.0m.; 

c) lokalizację dróg transportu technologicznego 
oraz niezbędnych urządzeń związanych  
z działalnością zakładu górniczego; 

2) zakazuje się tworzenie nowych zwałowiska ze-
wnętrznych z wyjątkiem tymczasowych. 

4. Ustala się następujące zasady i warunki zwią-
zane z rekultywacją terenów: kierunek rekultywacji – 
zieleń niska i krzewiasta. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łagów. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu 
do publicznej wiadomości na stronach interneto-
wych BIP Gminy Łagów. 

 Przewodniczący Rady 
Czesław Kalbarczyk  

___________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, Dz. U 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  
Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U z 2010r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319,  
Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. Z 2008r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. 
z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz 675, Nr 119, 
poz 804.  
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398, Nr 175, poz. 1462, M. P. 
z 2005 r. Nr 33 poz. 462, Dz. U. z 2006r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, 
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399, Nr 249, poz. 1834, M. P. z 2006r.  
Nr 53, poz. 574 i poz. 575, Dz. U. z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 82, 
poz. 556 z 2008r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, M.P. z 2008r. Nr 50, poz. 446 oraz 
Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 74, poz. 927 i poz. 928, Dz. U. 
z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 76, poz. 489. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/262/10 

Rady Gminy Łagów 

z dnia 10 sierpnia 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/262/10 

Rady Gminy Łagów 

z dnia 10 sierpnia 2010r. 
 

ROZTRZYGNIĘCIE  

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), art. 7  
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.  
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Łagów roz-
strzyga co następuje: 

Na terenie objętym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego w granicach określonych 
w załączniku Nr 1 na rysunku planu nie przewiduje 
się infrastruktury technicznej i komunikacji kołowej, 
których realizacja należy do zadań własnych gminy  

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/262/10 

Rady Gminy Łagów 

z dnia 10 sierpnia 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.) Rada Gminy Łagów rozstrzyga co następuje : 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sieniawa obejmującego teren 
położony w północno-zachodniej części miejscowo-
ści, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z pro-
gnozą skutków wpływu ustaleń planu na środowi-
sko w Urzędzie Gminy Łagów w dniach od 
10.09.2009 do 02.10.2009r., nie wniesiono uwag 
zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną 
część dokumentacji formalno – prawnej prac plani-
stycznych. 
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=================================================================================== 

1952 
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UCHWAŁA NR XLVII/358/10 

 RADY GMINY DESZCZNO 

 

z dnia 26 sierpnia 2010r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/287/2002 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r. 

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003r.  
Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. 
zm.) Rada Gminy w Deszcznie uchwala, co następu-
je:  

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVII/287/2002 Rady Gmi-
ny w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie 
podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się 
następujących zmian: 

1) z okręgu wyborczego Nr 1 obejmującego sołec-
two Deszczno, Maszewo zdejmuje się jeden 
mandat, 

2) w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym sołec-
two Osiedle Poznańskie, Ciecierzyce, Karnin 
dodaje się jeden mandat, 

pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez 
zmian. 

2. Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice 
i numery oraz liczba wybieranych w każdym okręgu 
radnych ustalona jest w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Deszczno. 

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekaza-
niu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wybor-
czemu w Gorzowie Wlkp. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przy-
jęty w gminie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 

 
 

 


