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Rada Miejska w Zremie nie rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy 

ul. Ks. Jerzego PopieEuszki oraz przy ul. Targowej w 
Zremie, ze względu na brak uwag.

§1. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie miej-
scowym, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej:

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, 
w tym związanych z nimi wykupami terenów, pro-
wadzone będą przez gminę;

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzone będą przez wEa[ciwe przedsiębiorstwa, 
w gestii których lery rozwój poszczególnych sieci.

2. Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG, o któ-
rych mowa w miejscowym planie, a które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy, stanowić będą ustalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

3. Inwestycje realizowane mogą być etapowo, w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
ten cel.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej odbywać się będzie przez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
c) kredytów i poryczek bankowych,
d) innych [rodków zewnętrznych.

ZaEącznik nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZ-

NYCH

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Miejska w Zremie uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu górniczego - 
zEora kruszywa naturalnego ｧLuciny MP pole Dｦ, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG 
z ustaleniami Studium UwarunkowaG i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zrem 
(uchwaEa Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Zremie z 
dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwaEą Nr 
215/XXV/08 Rady Miejskiej w Zremie z dnia 26 
czerwca 2008 r.).

2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu górniczego - zEora kruszywa 
naturalnego ｧLuciny MP pole Dｦ, opracowany w 

skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stano-
wiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obowiązuje w granicach okre[lonych na rysun-
ku.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o ｧpasie ochron-
nymｦ - nalery przez to rozumieć pas terenu poEoro-
ny między górnym bezpiecznym obrzerem wyrobi-
ska, a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony 
od strony wyrobiska, który more stanowić czę[ć 
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UCHWADA Nr 388/XLV/10 RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - zEora kruszywa 
naturalnego ｧLuciny MP pole Dｦ



Poz. 1512
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 75 ｠ 8079 ｠

filara ochronnego.

§3. W planie ustala się teren górniczy oznaczony 
na rysunku symbolem PG.

§4. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) dopuszczenie:
a) eksploatacji zEór kruszywa naturalnego metodą 

odkrywkową,
b) likwidacji i przebudowy rowów melioracyjnych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) lokalizacji terenu obsEugi technicznej, w zaler-

no[ci od sposobu i postępu eksploatacyjnego,
d) lokalizacji zwaEowisk nadkEadu na terenie pa-

sów ochronnych,
e) lokalizacji dróg kopalnianych oraz tymczaso-

wych obiektów budowlanych takich, jak: parkin-
gi dla potrzeb wEasnych i klientów oraz obiektów 
mieszczących pomieszczenia socjalne i sanitarne na 
terenie obsEugi technicznej;

2) gromadzenie nadkEadu w sposób usystematy-
zowany;

3) programową migrację terenu obsEugi technicz-
nej.

§5. Ustala się zasady ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie;

2) wykorzystanie nadkEadu do prac rekultywa-
cyjnych; przy czym nadkEad nie more przekraczać 
standardów jako[ci gleby i ziemi, okre[lonych w 
przepisach odrębnych;

3) gromadzenie odpadów w miejscach wyEącznie 
do tego przeznaczonych;

4) segregację odpadów w miejscach ich powsta-
wania i zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

5) po wyeksploatowaniu zEora:
a) uformowanie skarp pod odpowiednim kątem, w 

celu zapobierenia ich obrywaniu i osuwaniu,
b) zwiększenie stateczno[ci zboczy poprzez nasa-

dzenia ro[lin lub wysiew traw;
6) zakaz:
a) odprowadzania [cieków bezpo[rednio do grun-

tu,
b) budowy nawierzchni szczelnych,
c) lokalizowania skEadowisk odpadów na terenach 

powyrobiskowych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, w obrębie szerokopEaszczyznowego 
zadania inwestycyjnego:

1) przeprowadzenie rozpoznawczych badaG po-
wierzchniowo - sondarowych;

2) przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję 
ratowniczych badaG wykopaliskowych na wytypo-

wanych stanowiskach archeologicznych;
3) staEy nadzór archeologiczny podczas odhumu-

sowywania terenu;
4) uzgodnienie wszystkich prac archeologicznych 

z odpowiednimi organami ochrony zabytków przed 
rozpoczęciem prac inwestycyjnych.

§7. 1. W zakresie wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala 
się stosowanie arurowych ogrodzeG o wysoko[ci 
do 2,0 m.

2. Zakazuje się stosowania ogrodzeG o przęsEach 
z typowych, prefabrykowanych elementów betono-
wych.

§8. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się pasy ochronne o szeroko[ci:

1) 6 m od urytków rolnych, z zastrzereniem pkt 
2;

2) 12 m od urytków le[nych;
3) 10 m od dróg;
4) 10 m od rowu melioracji szczegóEowej.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
ustala się:

1) granicę terenu górniczego, którą stanowi grani-
ca obszaru, objętego planem miejscowym;

2) granicę obszaru górniczego, oznaczoną na ry-
sunku symbolem graficznym;

3) pasy ochronne;
4) sposób zagospodarowania terenu górniczego 

oraz prowadzenie eksploatacji zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

5) uwzględnienie ograniczeG wynikających z loka-
lizacji w obszarze najwyrszej ochrony wód podziem-
nych - ONO oraz w obszarze o znacznych zasobach 
wód podziemnych w obrębie piętra czwartorzędo-
wego.

§10. W zakresie szczególnych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem 
tymczasowych obiektów budowlanych, niezbęd-
nych do funkcjonowania zakEadu górniczego, do-
puszczonych ustaleniami niniejszej uchwaEy.

§12. Ustala się następujące zasady obsEugi w za-
kresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) komunikacja po powierzchni zEora, drogami 
wewnątrzkopalnianymi;

2) dopuszcza się urządzanie zjazdów z komunika-
cji zewnętrznej poprzez pasy ochronne do obszaru 
eksploatacyjnego;
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3) na drogach publicznych poza granicami planu, 
stosowanie pojazdów do transportu urobku o naci-
sku pojedynczej osi nie przekraczającym warto[ci 
dopuszczonych przepisami odrębnymi;

4) zaopatrzenie w wodę pitną i do celów socjal-
nych ze pródeE indywidualnych;

5) gromadzenie [cieków w szczelnych zbiornikach 
i systematyczne ich wyworenie przez koncesjono-
wanego przewopnika do miejsc wskazanych przez 
sEurby gminne;

6) przy stosowaniu innych elementów uzbrojenia 
nalery kierować się warunkami okre[lonymi w prze-
pisach odrębnych i szczególnych.

§13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzenia i urytkowania te-
renów nie podejmuje się ustaleG.

§14. W zakresie zasad rekultywacji terenów po-
wyrobiskowych ustala się przeznaczenie wyrobisk 
poeksploatacyjnych na zbiorniki wodne i zieleG, a 
pasów ochronnych na tereny zieleni.

§15. Ustala się 30% stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§16. Wykonanie mniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Zremu.

§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY VREM

SKALA 1:10000

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO 
PLANEM MIEJSCOWYM

Zał>czniki do uchwały Nr  388/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY VREM

SKALA 1:10000

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO 
PLANEM MIEJSCOWYM

Zał>czniki do uchwały Nr  388/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY VREM

SKALA 1:10000

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO 
PLANEM MIEJSCOWYM

Zał>czniki do uchwały Nr  388/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY VREM

SKALA 1:10000

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO 
PLANEM MIEJSCOWYM

Zał>czniki do uchwały Nr  388/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY VREM

SKALA 1:10000

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO 
PLANEM MIEJSCOWYM

Zał>czniki do uchwały Nr  388/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY VREM

SKALA 1:10000

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO 
PLANEM MIEJSCOWYM

Zał>czniki do uchwały Nr  388/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY VREM

SKALA 1:10000

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO 
PLANEM MIEJSCOWYM

Zał>czniki do uchwały Nr  388/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY VREM

SKALA 1:10000

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO 
PLANEM MIEJSCOWYM

Zał>czniki do uchwały Nr  388/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.
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§1. Uwaga wniesiona przez SoEtysa SoEectwa 
Luciny - Tesiny i MieszkaGców Wsi Luciny.

Tre[ć uwagi: utwardzenie drogi dojazdowej bie-
gnącej wzdEur istniejącego i projektowanego terenu 
górniczego nr 267/2 z propozycją wyEorenia pEytami 
betonowymi oraz zobowiązanie wEa[ciciela wyrobi-
ska do przekazania na rzecz wsi Luciny kwoty pie-
nięrnej na cele wiejskie.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: dziaEka drogowa o nr ewid. 267/2 

jest w rzeczywisto[ci dziaEką o nr ewid. 262/2. Dro-
ga ta poEorona jest poza granicami opracowania, 
stąd uwzględnienie postulatu nie byEo morliwe. Po-
nadto, na gruncie obowiązującego prawa, brak jest 
podstaw do zobowiązania wEa[ciciela wyrobiska do 
przekazania na rzecz wsi Luciny kwoty pienięrnej na 
cele wiejskiej w ramach ustaleG miejscowego planu.

§1. Miejscowym plan nie przewiduje realizacji in-
westycji z zakresu Infrastruktury technicznej nalerą-
cych do zadaG wEasnych gminy.

ZaEącznik nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
PLANU

ZaEącznik nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZ-

NYCH

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 
w skEadzie następującym:
Przewodniczący  sędzia NSA Graryna Radzicka (spr.)
Sędziowie   WSA Borena Popowska
WSA Izabela Kucznerowicz

Protokolant  Sekr. sąd. Joanna Andrzejak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 
2009 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego 
w Nowym Tomy[lu na uchwaEę Rady Miejskiej w 
Zbąszyniu z dnia 27 maja 2009 r. nr XXIX/255/09 w 
przedmiocie regulaminu udzielania pomocy material-
nej dla uczniów stwierdza niewarno[ć §10 uchwaEy 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 maja 2009 
r. nr XXIX/255/09 w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej dla uczniów zamieszkaEych na 
terenie Gminy ZbąszyG

(-) I. Kucznerowicz
(-) G. Radzicka
(-) B. Popowska

UZASADNIENIE
UchwaEą z dnia 27 maja 2009 r. nr XXIX/255/09 

w sprawie regulaminu udzielania pomoc materialnej 
dla uczniów Rada Miejska w Zbąszyniu, powoEując 
się na przepis art. 90f ustawy z dnia 7 wrze[nia 
1991 r. o systemie o[wiaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm., dalej ustawa o systemie 
o[wiaty), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 
2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) przyjęEa regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkaEych na terenie Gminy 
ZbąszyG.

Na powyrszą uchwaEę, w zakresie przepisu §10, 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu wniósE prokurator Prokuratury Rejono-
wej w Nowym Tomy[lu. Prokurator zarzuciE rarące 
naruszenie art. 90e ust. 1 w związku z art. 90 f 
pkt 4 ustawy o systemie o[wiaty, poprzez zdefi-
niowanie pojęcia ｧzdarzenie losoweｦ i tym samym 
zawęrenie kręgu osób uprawnionych na podstawie 
ustawy o systemie o[wiaty do otrzymania pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym. W ocenie 
prokuratora Rada Gminy nie ma kompetencji do de-
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WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt IV SA/Po 758/09

z dnia 17 grudnia 2009 r.


