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Na podstawie 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; 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 220, poz. 1413) oraz 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, 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; 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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz uchwaEy 
Nr XXVIII/177/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 
26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu miejscowego zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów poEoronych w Cie[lach 
｠ teren eksploatacji zEór kruszywa naturalnego na 
czę[ci dziaEki ewidencyjnej numer 41/3, Rada Mia-
sta i Gminy Buk uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa 
naturalnego obejmującego fragment dziaEki nr ewid. 
41/3 obręb Cie[le.

§2. Stwierdza się zgodno[ć rozwiązaG i ustaleG 
planu z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Buk, uchwalonego uchwaEą Nr XX/149/2000 
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 lutego 2000r. w 
sprawie uchwalenia ｧStudium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Bukｦ i jego zmianą uchwaloną uchwaEą Nr 
XII/54/2007 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 

czerwca 2007 r. w sprawie zmiany studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Buk.

§3. 1. Plan obejmuje teren o powierzchni 3,5 ha 
poEorony w granicach administracyjnych wsi Cie[le, 
zgodnie z rysunkiem planu.

2. Integralną czę[ć uchwaEy stanowią:
1) tekst planu, stanowiący tre[ć niniejszej uchwa-

Ey,
2) rysunek planu w skali 1:1000, obejmujący ob-

szar, o którym mowa w ust. 1, stanowiący zaEącz-
nik nr 1 do planu,

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiący zaEącznik nr 2 
do planu,

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy, sta-
nowiący zaEącznik nr 3 do niniejszego planu.

§4. 1. Następujące oznaczenia graficzne są obo-
wiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenie literowe i kolorystyczne przezna-

czenia terenu, zgodnie z legendą zamieszczoną na 
zaEączniku nr 1,

2. Następujące oznaczenia graficzne są informa-
cyjnymi ustaleniami planu:

1) kierunek dojazdu do terenu eksploatacji.
§5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

UchwaEę Rady Miasta i Gminy Buk, obejmującą 
ustalenia wymienione w tek[cie niniejszej uchwa-
Ey oraz ustalenia okre[lone w zaEączniku nr 1 oraz 
rozstrzygnięcia zawarte w zaEącznikach od nr 2 do 
nr 3,

2. przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi,
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UCHWADA Nr XLVII/290/09 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszy-
wa naturalnego obejmującego fragment dziaEki nr ewid. 41/3 obręb Cie[le

 38 

7. Grabionna Budowa chodnika przy drodze 
wewnętrznej w Grabionnej 

600 60016 6050 11.349 

Remont dróg na Wolsku Górnym i 
Dolnym 

   9.771 

- zakup materiału drogowego na drogę 
Wolsko Górne 

600 60016 4210 5.000 

8. Wolsko 

- zakup materiału drogowego na drogę 
Wolsko Dolne 

600 60016 4210 4.771 

  RAZEM    104.279 
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UCHWAŁA Nr XLVII/290/09 RADY MIASTA I GMINY BUK 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego 
fragment działki nr ewid. 41/3 obręb Cieśle 
 
Na podstawie 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; 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 220, poz. 1413) oraz 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, 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; 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 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Nr 
XXVIII/177/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Cieślach – teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego na części działki 
ewidencyjnej numer 41/3, Rada Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje: 
 
§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego 
fragment działki nr ewid. 41/3 obręb Cieśle. 
§2. Stwierdza się zgodność rozwiązań i ustaleń planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Buk, uchwalonego uchwałą Nr XX/149/2000 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 lutego 2000r. w 
sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk” i jego zmianą 
uchwaloną uchwałą Nr XII/54/2007 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk. 
§3. 1. Plan obejmuje teren o powierzchni 3,5 ha położony w granicach administracyjnych wsi Cieśle, zgodnie z rysunkiem 
planu. 
2. Integralną część uchwały stanowią: 
1) tekst planu, stanowiący treść niniejszej uchwały, 
2) rysunek planu w skali 1:1000, obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 1 do planu, 
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do planu, 
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego planu. 
§4. 1. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenie literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu, zgodnie z legendą zamieszczoną na załączniku nr 1, 
2. Następujące oznaczenia graficzne są informacyjnymi ustaleniami planu: 
1) kierunek dojazdu do terenu eksploatacji. 
§5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta i Gminy Buk, obejmującą ustalenia wymienione w 
tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone w załączniku nr 1 oraz rozstrzygnięcia zawarte w załącznikach od nr 2 do nr 3, 
2. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
3. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000, 
4. terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi różne przeznaczenie lub różne zasady 
zagospodarowania, o ile z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej, 
5. linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie ciągłe na rysunku planu, rozdzielającą tereny o różnych kategoriach 
przeznaczenia, której przebieg jest nienaruszalny i której zmiana przebiegu może nastąpić jedynie w trybie zmiany planu, 
6. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania działki lub terenu, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi planu, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi 
bezpośrednio z przeznaczeniem terenu, 
7. uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska wpływające ujemnie na stan otaczającego środowiska, 
które utrudniają lub pogarszają komfort życia ludzi, 
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3. rysunku planu - nalery przez to rozumieć za-
Eącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000,

4. terenie - nalery przez to rozumieć obszar ogra-
niczony liniami rozgraniczającymi rórne przeznacze-
nie lub rórne zasady zagospodarowania, o ile z tre-
[ci niniejszej uchwaEy nie wynika inaczej,

5. linii rozgraniczającej - nalery przez to rozumieć 
linie ciągEe na rysunku planu, rozdzielającą tereny o 
rórnych kategoriach przeznaczenia, której przebieg 
jest nienaruszalny i której zmiana przebiegu more 
nastąpić jedynie w trybie zmiany planu,

6. przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć planowany rodzaj urytkowania dziaEki lub 
terenu, zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi planu, 
wraz z elementami zagospodarowania uzupeEniają-
cego i towarzyszącego, związanymi bezpo[rednio z 
przeznaczeniem terenu,

7. uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska wpEywające ujemnie na stan ota-
czającego [rodowiska, które utrudniają lub pogar-
szają komfort rycia ludzi,

8. eksploatacji kruszywa naturalnego ｠ nalery 
przez to rozumieć taki rodzaj dziaEalno[ci, która po-
lega na pozyskiwaniu kopalin z naturalnego zEora, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

9. filarze ochronnym ｠ nalery przez to rozumieć 
pas terenu, w granicach którego ze względu na 
ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin 
nie more być prowadzone,

§6. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące podstawowe, przeznaczenia terenu:

1) obszar górniczy kopalni kruszywa naturalnego, 
oznaczony symbolem PG,

2) filar ochronny, oznaczony symbolem FO,
2. Teren górniczy zEora kruszywa naturalnego 

tworzą: obszar górniczy PG oraz filar ochronny FO, 
zgodnie z rysunkiem planu.

§7. 1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaE-
towania Eadu przestrzennego na terenie objętym pla-
nem nie zezwala się na lokalizację obiektów i urzą-
dzeG nie związanych z obsEugą zakEadu górniczego,

§8. 1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1) teren wyrobiska nalery zabezpieczyć przed 
niekontrolowanym urytkowaniem, w szczególno[ci 
przed za[miecaniem i wylewaniem [cieków,

2) na obszarze objętym planem zakazuje się lo-
kalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko lub mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, wy-
mienionych w przepisach odrębnych, innych nir 
okre[lone w planie,

3) zakazuje się prowadzenia prac innych nir usta-
lone w planie, które trwale i niekorzystnie naruszają 
stosunki gruntowo-wodne, panujące na obszarze 
objętym planem oraz w jego sąsiedztwie,

4) uciąrliwo[ci dla [rodowiska wywoEane eks-
ploatacją kruszywa, np. haEas, wibracje, nie mogą 
przekraczać poziomów okre[lonych w przepisach 
odrębnych,

5) zaleca się w trakcie rekultywacji terenu powy-
robiskowego stosowanie gatunków ro[lin, charakte-
rystycznych dla lokalnego siedliska przyrodniczego,

6) wody opadowe i roztopowe wprowadzać w 
grunt systemem niezorganizowanym,

7) odpady komunalne nalery gromadzić w za-
mkniętych pojemnikach i zagospodarować zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami odrębnymi,

§9. 1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej

1) Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, ustala się obowiązek przeprowadzenia 
wyprzedzających inwestycję, ratowniczych badaG 
wykopaliskowych. Pozwolenie na badania archeolo-
giczne inwestor winien uzyskać przed pozwoleniem 
na budowę.

§10. 1. Ustalenia dotyczące wymagaG wynika-
jących z potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicz-
nych

1) nie ustala się.
§11. 1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskap-

ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskapniki intensywno[ci zabudowy

1) obszar górniczy kopalni kruszywa naturalnego 
(PG)

a) dla obiektów i urządzeG okre[lonych w §12 ust 
1 pkt 3 uchwaEy, dopuszcza się ksztaEtowanie zabu-
dowy zgodnie z potrzebami, w oparciu o obowiązu-
jące przepisy,

b) zabrania się lokalizowania budynków trwale 
związanych z gruntem

2) filar ochronny (FO)
a) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy
b) ustala się zakaz prowadzenia eksploatacji kru-

szywa naturalnego
c) dopuszcza się realizację drogi eksploatacyjnej.
§12. 1. Ustalenia dotyczące granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a takre na-
raronych na niebezpieczeGstwo powodzi oraz za-
groronych osuwaniem się mas ziemnych

1) ustala się eksploatację zEora kruszywa natu-
ralnego z obszaru górniczego PG przy zachowaniu 
przepisów niniejszej uchwaEy,

2) eksploatację nalery prowadzić przy zachowa-
niu warunków bezpieczeGstwa, szczególnie odnosi 
się to do zboczy wyrobiska, które nalery formować 
przy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego,

3) dopuszcza się w ramach terenu PG, zorganizo-
wanie punktu obsEugi technicznej, na którym nalery 
zlokalizować:

a) kontener z pomieszczeniem socjalnym i sanitar-
nym; ten ostatni zaopatrzony w zbiornik bezodpEy-
wowy, z którego [cieki będą regularnie wyworone 
przez koncesjonowanego przewopnika do miejsc 
wskazanych przez sEurby gminne,
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b) utwardzony i zabezpieczony warstwą nieprze-
puszczalną punkt napraw sprzętu,

c) utwardzony, zabezpieczony warstwą nieprze-
puszczalną i zadaszony punkt magazynowania oleju,

d) miejsce zbierania odpadów, w tym równier nie-
bezpiecznych,

4) po zakoGczeniu eksploatacji zEora teren górni-
czy nalery zrekultywować,

5) dopuszcza się wodno-rolny lub wodno-le[ny 
kierunek rekultywacji,

6) zdejmowany sukcesywnie nadkEad nalery gro-
madzić na tymczasowych zwaEowiskach, a następ-
nie wykorzystać do rekultywacji terenu wyrobiska,

7) dopuszcza się wykorzystanie do celów rekulty-
wacji mas ziemnych o udokumentowanym pocho-
dzeniu, przyworonych z poza obszaru eksploatacji, 
pod warunkiem ich przydatno[ci i speEnienia przepi-
sów odrębnych,

8) w ramach rekultywacji biologicznej skarp wyro-
biska, wprowadzić wysiew ro[lin pionierskich i od-
powiednie naworenie,

9) docelowo wprowadzić na skarpach ro[linno[ć 
dostosowaną do siedliska przyrodniczego z przewa-
gą gatunków rodzimych,

§13. 1. Ustalenia dotyczące szczegóEowych za-
sad i warunków scalania i podziaEu nieruchomo[ci 
objętych planem miejscowym

nie dopuszcza się podziaEu terenu objętego pla-
nem.

§14. 1. Ustalenia dotyczące szczególnych warun-
ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich urytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1) wokóE obszaru górniczego, gdzie będzie pro-
wadzona eksploatacja, ustala się wyznaczenie filara 
ochronnego FO:

a) od granicy dziaEek nr ewid. 52/4 i 3/5 stanowią-
cych drogi publiczne o szeroko[ci minimum 10,0 m,

b) od sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju ø160 
o szeroko[ci minimum 10,0 m,

2) na filarach ochronnych ustala się zakaz zabudo-
wy i eksploatacji kruszywa

§15. 1. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej

1) obsEugę komunikacyjną terenu górniczego, 
ustala się z drogi gminnej poEoronej na dziaEce nr 
3/5 oznaczonej symbolem KD, lerącej poza grani-
cami opracowania, poprzez drogi eksploatacyjne, 
lerące w ramach terenu PG i FO przy zachowaniu 
następujących warunków:

a) wEączenie zjazdu do drogi wykonać z zacho-
waniem warunków widoczno[ci, tzn. w obrębie 
skrzyrowania drogi eksploatacyjnej z drogą gminną 
nalery zapewnić ｠ wolne od przeszkód ｠ pola wi-
doczno[ci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-
sie przepisami,

b) Eadunek kruszywa na pojazdach nie more prze-
kraczać dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na 
drogi, po których będzie się poruszać,

c) wyjazd z drogi eksploatacyjnej wykonać w taki 

sposób, aby uchronić nawierzchnie dróg publicz-
nych przed zanieczyszczeniami przenoszonymi z te-
renu górniczego przez koEa samochodów, poprzez 
wykonanie betonowej myjki przejazdowej,

d) miejsca parkingowe dla prawidEowego funkcjo-
nowania terenu nalery realizować na wEasnej dziaE-
ce.

2) przy zachowaniu przepisów, ustala się realiza-
cję następującej infrastruktury technicznej związanej 
z funkcjonowaniem kopalni kruszywa naturalnego:

a) woda: realizacja funkcji podstawowej terenu 
nie wymaga realizacji sieci wodociągowej,

b) kanalizacja sanitarna: gromadzenie [cieków ko-
munalnych w zbiorniku bezodpEywowym i okresowe 
oprórnianie,

c) kanalizacja deszczowa: jereli na obszarze obję-
tym planem zostaną zorganizowane punkt magazy-
nowania oleju i punkt napraw sprzętu, zastosować 
lokalną sieć z odstojnikami i separatorami oraz z 
odpowiednim zabezpieczeniem technicznym chro-
niącym glebę i wody podziemne przed zanieczysz-
czeniem związkami ropopochodnymi,

d) urządzenia elektroenergetyczne: zaopatrzenie 
w energię elektryczną odbywać się będzie z indy-
widualnych urządzeG zasilających (agregaty prądo-
twórcze), plan dopuszcza zaopatrzenie w energię 
elektryczną z istniejących urządzeG elektroenerge-
tycznych usytuowanych poza terenem opracowa-
nia; w przypadku konieczno[ci realizacji dodatko-
wych stacji transformatorowych, inwestor musi 
udostępnić teren dla ich lokalizacji

e) gospodarka odpadami: kardy rodzaj odpadów 
niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami powinien być gromadzony i przechowywa-
ny oddzielnie, a transport do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania powinien się odbywać z zacho-
waniem przepisów obowiązujących przy transpor-
cie materiaEów niebezpiecznych. Odpady inne nir 
niebezpieczne powinny być gromadzone selektyw-
nie w pojemnikach i wyworone równier w sposób 
selektywny.

f) przy stosowaniu innych elementów uzbrojenia 
nalery kierować się warunkami okre[lonymi w prze-
pisach odrębnych

§16. 1. Ustalenia dotyczące sposobów i termi-
nów tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i urytkowania terenów

1) do czasu rozpoczęcia eksploatacji, ustala się 
rolnicze wykorzystanie terenu,

PRZEPISY KOFCOWE

§17. 1. Ustala się stawkę procentową, sEurącą 
naliczeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto-
[ci nieruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysoko[ci 30%.

§18. 1. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Buk.

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
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Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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; 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 220, poz. 1413) Rada Miasta i Gminy Buk 
rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Burmistrza Miasta i 
Gminy Buk z dnia 18.11.2009 r. w sprawie braku 
uwag do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, wyEoronego do publicznego 
wglądu wraz z prognozą skutków wpEywu ustaleG 
planu na [rodowisko, nie rozstrzyga się o sposobie 
ich rozpatrzenia.

Na podstawie 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; 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 220, poz. 1413), art. 7, ust. 1, pkt 1, 2 i 
3 ustawy z 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, 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; 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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 169, poz. 
1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, 

poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, 
Nr 249, poz. 1832; z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 
115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; 
z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 
Nr 216, poz. 1370; z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 
227, poz. 1505, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, 
Nr 62, poz. 504) Rada Miasta i Gminy Buk rozstrzy-
ga, co następuje:

Z ustaleG zawartych w uchwale w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej progno-
zy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, 
ir jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim 
zadaG z zakresu infrastruktury technicznej nie po-
ciąga za sobą wydatków z budretu gminy. Wszelkie 
inwestycje i nakEady wynikające z realizacji zapisów 
przedmiotowej uchwaEy, a więc i inwestycji w za-
kresie infrastruktury technicznej są wynikiem reali-
zacji zamierzeG inwestora i będą w caEo[ci finanso-
wane ze [rodków poza budretowych

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLVII/290/09

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu eksploatacji kruszywa naturalnego 
obejmującego fragment dziaEki nr ewid. 41/3 obręb Cie[le

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XLVII/290/09

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu eksploatacji kruszywa naturalnego 
obejmującego fragment dziaEki nr ewid. 41/3 obręb Cie[le

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADAF Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
ZASAD ICH FINANSOWANIA


