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UCHWAŁA NR XXXV/193/2009 

 RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 z dnia 15 września 2009r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru złoża kruszyw Dębowiec III pole W, w obrębie 
Dębówko 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego złoża kruszyw Dębowiec III 
pole W, w obrębie Dębówko:  

1) w obszarze wyznaczonym uchwałą Nr IX/50/ 
2007 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 
2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
planu, według granic określonych na załączniku 
nr 1;  

2) w zakresie ustaleń tekstu planu zawartych  
w treści niniejszej uchwały oraz na załączniku 

nr 1, stanowiącym rysunek planu, stwierdzając 
jednocześnie jego zgodność ze zmianą Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przytoczna zatwierdzo-
nym uchwałą Nr XLIV/249/2006 z dnia 12 paź-
dziernika 2006r.  

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 1, stanowiący rysunek planu w ska-
li 1:1000;  

2) załącznik nr 2 w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu;  

3) załącznik nr 3 dotyczący rozstrzygnięcia sposo-
bu realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy oraz zasady ich fi-
nansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.  
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§ 2. 1. Ustala się przeznaczenie terenów, w tek-
ście planu i na rysunkach planu, oznaczając je kolej-
nymi numerami i symbolami określającymi użytko-
wanie poszczególnych terenów w tym:  

1) tereny przeznaczone dla eksploatacji kruszyw  
o symbolu PG;  

2) teren drogi gminnej o symbolu KD;  

3) teren lasów o symbolu ZL;  

4) teren gruntów rolnych o symbolu R.  

2. Poszczególne tereny o różnym użytkowaniu 
wydziela się liniami rozgraniczenia na rysunku pla-
nu, który stanowi załącznik nr 1.  

3. W poszczególnych terenach wyznaczonych na 
załączniku nr 1 i w ustaleniach rozdziału 2, obowią-
zują przepisy ogólne rozdziału 1.  

§ 3. W obszarze planu obowiązują:  

1)  ustalenia dotyczące kształtowania ładu prze-
strzennego w zakresie:  

a)  dostępu do dróg publicznych, wg ustaleń § 3, 
pkt 5,  

b)  realizacji zabudowy i obiektów zakładu gór-
niczego związanych z obsługą działalności 
eksploatacyjnej, z dopuszczeniem obsługi  
z terenu Dębowiec I,  

c)  ustaleń dotyczących zabudowy i zagospoda-
rowania terenu wg § 3, pkt 4,  

d)  rekultywacji:  

 wyrobisk górniczych na terenach leśnych 
o kierunku leśnym,  

 wyrobisk górniczych i terenów towarzy-
szących na gruntach rolnych (działka  
nr 110/4 i 113/1) o możliwych kierunkach: 
rolnym, zadrzewieniowym, pod zabudowę 
i urządzenia sportowe,  

 drogi gminnej dojazdowej (działka nr 133), 
polegającej na jej odtworzeniu;  

2)  ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a)  dopuszcza się nietrwałe (czasowe) przezna-
czenie gruntów leśnych o powierzchni 
39,28ha stanowiących własność skarbu pań-
stwa w zarządzie Lasów Państwowych, Nad-
leśnictwo Międzyrzecz, obręb leśny Białe Łą-
ki, na podstawie zgody Ministra Środowiska 
wg pisma nr ZS-D-2120/213/2008 z dnia  
6 marca 2009r., z ich rekultywacją o kierunku 
leśnym, po zakończeniu eksploatacji,  

b)  obowiązuje zakaz odprowadzenia nie oczysz-
czonych ścieków bytowych do gruntu,  

c)  skarpy wyrobisk należy ukształtować w spo-
sób zapobiegający erozji,  

d)  przy powierzchniowe warstwy gleb ze ściółką 
z terenów leśnych należy wykorzystać dla re-
kultywacji gruntów pod zalesienie;  

3)  w odniesieniu do ustaleń dotyczących ochrony 
zabytków w obszarze objętym planem, obowią-
zuje ochrona znalezisk stanowiących przedmio-
ty ruchome i warstwy kulturowe o wartościach 
historycznych wg ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późń. zm.), w zakre-
sie:  

a)  zabezpieczenia znaleziska i wstrzymania 
wszelkich robót, które mogą go uszkodzić lub 
zniszczyć,  

b)  niezwłocznego zawiadomienia Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub 
Wójta Gminy Przytoczna;  

4)  ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:  

a)  dopuszczona zabudowa zakładu górniczego 
w dostosowaniu do potrzeb wydobycia su-
rowców okruchowych:  

 o wysokości do 2 kondygnacji,  

 z dachami płaskimi o nachyleniu połaci od 
5 do 30o i pokryciu dostosowanym do 
spadku połaci,  

b)  obowiązuje zakaz zabudowy w odległości 
7,0m od osi linii napowietrznej 15 kV w wy-
padku jej utrzymania,  

c)  w eksploatacji obowiązuje zachowanie pa-
sów ochronnych od terenów przyległych i te-
renów w obszarze planu pozostających  
w użytkowaniu rolniczym i leśnym, wg planu 
zagospodarowania złoża;  

5)  ustalenia dotyczące zasad modernizacji, prze-
budowy i budowy dróg oraz obsługi terenów  
i powiązań z układem drogowym:  

a)  obsługa terenów eksploatacji drogą gminną 
o symbolu 1 KD oraz drogą znajdującą się 
poza obszarem planu o symbolu KD, wg za-
łącznika nr 1,  

b)  powiązania z drogą powiatową relacji  
Dębówko - Przytoczna, o symbolu KDP  
(dz. nr 132/1 w obrębie Dębówko) poprzez 
drogi gminne (działki nr: 133 i 134/2 w obrę-
bie Dębówko);  

6)  ustalenia dotyczące zasad modernizacji, prze-
budowy i budowy infrastruktury technicznej, 
obsługi terenów i powiązań z systemami tej in-
frastruktury:  

a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskie-
go ułożonego w drodze powiatowej o sym-
bolu KDP wg załącznika nr 1,  

b)  odprowadzenie ścieków bytowych do osad-
nika bezodpływowego o pojemności od  
10m3 i wywożone do oczyszczalni poza ob-
szarem opracowania,  

c)  wody deszczowe z powierzchni placów ma-
newrowych i parkingów odprowadzone po 
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neutralizacji do gruntu, a pozostałe na wła-
sny teren nieutwardzony,  

d)  zaopatrzenie w ciepło z własnych urządzeń 
grzewczych,  

e)  zaopatrzenie w energię elektryczną z słupo-
wych stacji transformatorowych 15/0,4 kV  
w tym z istniejącej stacji Dębówko S-4484 
oraz nowej stacji w dostosowaniu do potrzeb 
koncesjonariusza,  

f)  obsługa teletechniczna na warunkach zarzą-
dzającego systemem w dostosowaniu do po-
trzeb koncesjonariusza,  

g)  stałe odpady bytowe gromadzone w szczel-
nych pojemnikach i wywożone do gminnych 
urządzeń gromadzenia odpadów poza obsza-
rem opracowania.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla poszczególnych terenów  

§ 4. W terenie o oznaczeniu 1KD wg załącznika 
nr 1, przeznaczonym dla drogi gminnej, ustala się:  

1)  szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna  
wg załącznika nr 1;  

2)  nawierzchnia dostosowana do potrzeb eksplo-
atacji kruszyw i obsługi przyległych nierucho-
mości.  

§ 5. W terenie o oznaczeniu 2PG przeznaczonym 
do eksploatacji kruszyw ustala się:  

1)  powierzchniową eksploatację kruszyw zgodnie 
z przepisami odrębnymi Prawa górniczego  
i geologicznego;  

2)  utrzymanie linii napowietrznych 0,4 kV z do-
puszczeniem jej przebudowy linii na kablową 
doziemną w terenie działki nr 132/1 w obrębie 
Dębówko;  

3)  nakład, kopalina płonna oraz odpady przerób-
cze w postaci piasków różnoziarnistych i glin, 
które nie są zbywane, podlegają:  

a)  usuwaniu i przemieszczaniu w związku  
z prowadzeniem wydobycia,  

b)  tymczasowemu gromadzeniu na hałdach,  

c)  wykorzystaniu do rekultywacji terenów po-
kopalnianych przez wypełnianie, wypłycanie 
i wyrównywanie zagłębień w kształtowaniu 
powierzchni oraz pokrywania stoków i wierz-

chowin, wg uściśleń określonych w projekcie 
zagospodarowania złoża;  

4)  lokalizacja zabudowy i urządzeń zakładu górni-
czego w dostosowaniu do potrzeb koncesjona-
riusza i warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie na pod-
stawie projektu zagospodarowania złoża;  

5)  zakaz zabudowy w odległości 7,0m od osi linii 
napowietrznej 15 kV,  

6)  kształtowanie zabudowy wg rozdziału I § 3,  
pkt 4.  

§ 6. W terenie o symbolu 3ZL ustala się zago-
spodarowanie wg planu urządzenia lasu.  

§ 7. 1. W terenach o symbolu 4R, ZL stanowią-
cych grunty rolne utrzymanie dotychczasowego 
zagospodarowania z możliwością zalesienia wg pla-
nu urządzenia lasu.  

2. Dopuszcza się przejściowo wykorzystanie dla 
zagospodarowania towarzyszącego eksploatacji 
kruszyw w terenie 2PG z docelową rekultywacją  
wg ustalonego w § 7, ust. 1 przeznaczenia.  

Rozdział 3 

Skutki prawne uchwalenia planu i przepisy 
końcowe  

§ 8. Grunty rolne i leśne:  

1)  do czasu podjęcia eksploatacji pozostają w do-
tychczasowym użytkowaniu;  

2)  użytkowanie gruntów rolnych i leśnych zostaje 
przywrócone po zakończeniu eksploatacji po-
przez stosowną rekultywację.  

§ 9. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, ze zmiana-
mi), ustala się jednorazowa opłatę od wzrostu war-
tości nieruchomości w wysokości 30%.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Przytoczna.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogło-
szenia z mocą obowiązująca po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXV/193/2009 

Rady Gminy Przytoczna 

z dnia 15 września 2009r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXV/193/2009 

Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 15 września 2009r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

W ustalonym terminie, wg art. 17, pkt. 11 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), nie wpłynęły żadne uwagi do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru złóż kruszywa Dębowiec III Pole W,  
w obrębie Dębówko. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXV/193/2009 

Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 15 września 2009r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

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 (Dz. U.  
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Przytoczna ustala:  

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7, ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591) za-
dania własne gminy.  

2. Uchwalenie projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru złoża kru-
szywa Dębowiec III Pole W, w obrębie Dębówko nie 
spowoduje skutków finansowych odnośnie anga-
żowania środków na realizację zadań własnych 
gminy w zakresie infrastruktury technicznej.  
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UCHWAŁA NR XXIX/172/09 

 RADY GMINY PSZCZEW 

 z dnia 15 października 2009r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek 

na terenie gminy Pszczew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,  
poz. 420), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717,  
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r.  
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123,  
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413), po stwierdzeniu zgodności  
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, 
Rada Gminy Pszczew uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla gazociągu wraz z infra-
strukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyj-

ny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek na 
terenie gminy Pszczew.  

§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia 
będące treścią niniejszej uchwały.  

§ 3. Integralną częścią planu są:  

1)  rysunki planu w skali 1:1000 - załączniki nr 1.1., 
1.2. i 1.3.;  

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 2;  

3)  rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych - załącz-
nik nr 3.  

Dział I 

Postanowienia ogólne  

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:  


