
UCHWAŁA NR XXI/138/16
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016r. poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm.)1), oraz art. 104 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 196 ze zm.)2) w oparciu o uchwały: Nr 
XXXIV/256/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIII/193/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wielowieś i 
Zarzyń i po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sulęcin (uchwalonego uchwałą Nr XXI/165/00 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19 
czerwca 2000 r. ze zm.)3) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały jest część obszaru złoża górniczego „Sieniawa 2”, dla 
Siodeł X - XVI położonych w obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń.

2. Granice obszaru objętego planem wynikają z uchwały: Nr XXXIV/256/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z 
dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/193/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 
maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu nr 1 w skali 1: 5 000 i załącznik nr 2- rysunek planu nr 2 w skali 1 : 1 000 
(zakład suszenia, prasowania i przetwarzania węgla) wraz z wyrysem ze zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sulęcin;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 2. Tereny objęte planem przeznacza się pod lasy, pod tereny rolnicze, pod komunikację i na cele 
eksploatacji terenu górniczego.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 3. Ilekroć w zapisach niniejszej uchwały jest mowa o:
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1) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
decyzje organów administracyjnych;

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które jest przewidziane do 
prowadzenia określonej działalności i przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

3) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 
które uzupełniają i wzbogacają 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 objętej 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 nagromadzenie minerałów i skał (kopaliny ) o wartości 
gospodarczej;

8) odkrywkowym wyrobisku górniczym - należy przez to rozumieć wyrobisko powstałe w wyniku 
wydobywania kopaliny z powierzchni terenu;

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

10) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć część obrzeża wyrobiska o normatywnej szerokości 
wyznaczona do ochrony terenu lub obiektu 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, zagospodarowane według ustaleń planu – nie podlegają przepisom 
regulującym postępowania z odpadami;

12) zwałowisku wewnętrznym – należy przez to rozumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych i 
skalnych, zlokalizowane wewnątrz wyrobiska odkrywkowego;

13) zwałowisku zewnętrznym - należy przez to rozumieć zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych 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 rozumieć czynności zapobiegające zatapianiu wyrobisk górniczych 
przez wody podziemne i opadowe;

16) rekultywacji – należy przez to rozumieć przywrócenie terenom przekształconym postaci użytecznej 
przyrodniczo i gospodarczo w miarę możliwości zgodnej ze stanem poprzednim;

17) terenach zamkniętych - należy rozumieć tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i 
bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych;

18) zagrożeniu geotechnicznym – należy przez to rozumieć możliwość utraty stateczności skarp i zboczy 
wyrobiska lub zwałowiska w wyniku działalności górniczej powodujących zmiany naprężeń w górotworze, 
mogących doprowadzić do zachwiania wytworzonej tam równowagi i w konsekwencji powstania osuwiska;

19) metodzie odkrywkowej - należy przez to rozumieć taką metodę, która polega na zdejmowaniu 
wierzchnich warstw pokrywających złoże i wydobywaniu kopaliny ze złóż zalegających na niewielkich 
głębokościach;

20) działalności górniczej - należy przez to rozumieć całokształt procesów związanych z wydobywaniem z 
ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny ) w celu racjonalnego wykorzystania i 
dostosowania do potrzeb użytkowników i rekultywację terenów poeksploatacyjnych.
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§ 4. 1 Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są elementy, o których mowa w art. 15 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w art. 53 ustawy prawo geologiczne i górnicze a w 
szczególności tereny oznaczone na rysunku planu:

1) tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem RO - tereny rolne;

2) teren zabudowy techniczno - produkcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem P - zakład suszenia, 
prasowania, przetwarzania węgla;

3) tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem PG - tereny 
odkrywkowe eksploatacji węgla brunatnego;

4) tereny zabudowy techniczno- produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem PO - tereny obrzeży 
odkrywkowych wyrobisk górniczych;

5) tereny zieleni i wód lasów oznaczone na rysunku planu symbolem ZL - grunty leśne;

6) tereny zieleni i wód oznaczone na rysunku planu symbolem WS -wody powierzchniowe śródlądowe;

7) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD - drogi publiczne klasy Z, L, 
D.

2. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.

§ 5. 1. Na terenach objętych planem nie przewiduje się eksploatacji innych złóż kopalin za wyjątkiem 
węgla brunatnego.

2. Dopuszcza się wykonywanie badań geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin.

3. Nakazuje się prowadzenie eksploatacji kolejnych siodeł metodą odkrywkową, wyłącznie warstwy suchej 
złoża powyżej horyzontu wód podziemnych w obrębie ograniczonego do niezbędnego technologicznie i 
organizacyjnie minimum terenu jednego zakładu górniczego.

4. Nakazuje się, prowadzenie rekultywacji terenów po działalności górniczej sukcesywnie (w całym 
procesie eksploatacji), w miarę jak tereny te stają się zbędne do dalszej działalności. Kierunek i sposób 
rekultywacji zostanie określony decyzją właściwego organu administracji. Sposób i zakres rekultywacji nie 
może ograniczać ruchu zakładu górniczego.

5. Przeprowadzenie w obszarze planowanej eksploatacji oraz potencjalnej lokalizacji obiektów 
infrastruktury technicznej (do 24 miesięcy przed rozpoczęciem eksploatacji każdego nowego złoża), 
szczegółowej inwentaryzacji stanowisk roślin grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów 
odrębnych.

§ 6. 1. Określa się następujące działania przeciw występującym zagrożeniom:

2. W celu zapobieżenia zagrożeniom wodnym z lokalnych poziomów wodnych zawieszonych w warstwach 
piaszczystych (nie przewiduje się naruszenia stałych horyzontów wodonośnych) i związanych z wodami 
atmosferycznymi nakazuje się;

1) planowanie robót górniczych w taki sposób, aby ograniczyć powierzchnię terenu naruszonego eksploatacją, 
co zminimalizuje ilość dopływu wody z warstw śród złożowych i ograniczy zlewnię wód atmosferycznych 
a także sukcesywne wypełnianie pustki poeksploatacyjnej zwałowiskiem wewnętrznym nadkładu i skały 
płonnej;

2) prowadzenie robót eksploatacyjnych w taki sposób, aby nachylenie poziomów i półek roboczych zapewniło 
swobodny spływ wód opadowych na spąg odkrywki, gdzie nastąpi infiltracja do gruntu;

3) prowadzenie stałego monitoringu wycieków wód na poszczególnych piętrach eksploatacyjnych.

3. W celu przeciwdziałania zagrożeniom geotechnicznym nakazuje się:

1) monitorowanie zagrożeń geotechnicznych;

2) ustalenie bezpiecznych granic eksploatacji górniczej i zwałowań nakładu;

3) określenie wytycznych dla bezpiecznej technologii robót górniczych w wyrobiskach i przy formułowaniu 
zwałowiska;
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4) prowadzenie na bieżąco kompleksowej rekultywacji zwałowiska wewnętrznego zgodnie z decyzjami o 
kierunku rekultywacji dla danego obszaru;

5) realizowanie zabezpieczeń zboczy i skarp przed wystąpieniem osuwisk, które mogłyby potencjalnie 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy maszyn i obsługi pracującej w wyrobisku przez przyjęcie 
odpowiednio bezpiecznych parametrów geometrii skarp, jak też ich okresową kontrolę.

4. W zakładzie górniczym Sieniawa 2 nie występuje zjawisko obrywania się skał.

Rozdział 3.
Przepisy obowiązujące dla całego obszaru planu

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

2. Nakazuje się:

1) stosowanie w technologii robót górniczych rozwiązań eliminujących lub ograniczających zanieczyszczenie 
powietrza i wód, emisję hałasu i niekorzystnych wpływów na krajobraz;

2) ograniczanie przestrzennie i czasowo oddziaływania na środowisko przyrodnicze prac eksploatacyjnych 
prowadzonych w odkrywkach (wieloletnia eksploatacja prowadzona etapami z sukcesywnym zajmowaniem 
terenu, równoległą rekultywacją i przywracaniem aktywności biologicznej gleby i zróżnicowania siedlisk 
na zrekultywowanych działkach). Oddziaływanie to będzie:

a) bezpośrednie - dotyczące przekształcenia powierzchni: w celu przeciwdziałania degradacji środowiska 
poprzez długotrwałą zmianę sposobu użytkowania terenu zajętego przez wyrobiska, prace 
rekultywacyjne należy prowadzić sukcesywnie, bo tylko wtedy obiekty przyrodnicze występujące na 
powierzchni, będą przywracane do stanu pierwotnego;

b) pośrednie:

- dotyczące zanieczyszczeń powietrza - w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza (wynikającego 
z wywiewania drobnych cząstek gruntu z wyrobiska, zwałowisk i ciągów transportowych) 
eksploatację prowadzić w wąskich wyrobiskach ograniczonych stromymi skarpami oraz sukcesywnie 
zasypywać nadkładem wyrobiska poeksploatacyjne i sukcesywnie je rekultywować;

- dotyczące hałasu – poziom hałasu w otoczeniu odkrywki powinien wynosić ok. 40-56 dB (pracujące 
koparki, zwałowarki i taśmociągi);

c)  bezpośrednie na określone elementy środowiska przyrodniczego:

- dotyczące rolnictwa – aby nie dopuścić do odwodnienia wokół wyrobiska eksploatację prowadzić bez 
odwadniania górotworu;

- dotyczące leśnictwa – po eksploatacji teren (stopniowo wyłączany z gospodarki leśnej) ponownie 
zalesić;

- dotyczące wód powierzchniowych stojących i płynących - w obszarze projektowanej odkrywki i w jej 
bezpośrednim otoczeniu nie występują cieki powierzchniowe i naturalne zbiorniki wód 
powierzchniowych o większym znaczeniu niż lokalne;

- dotyczące wód podziemnych – złoże nie jest położone w granicach zbiornika wód podziemnych 
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 wód podziemnych;

- dotyczące populacji gatunków podlegającej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody- osobniki tych gatunków należy przenieść z miejsc ich bytowania tj. miejsc 
planowanych do eksploatacji, na inne miejsca, właściwie dobrane pod względem wymagań 
ekologicznych tych gatunków, znajdujące się na terenie obszaru chronionego krajobrazu „8B - Dolina 
Jeziornej strugi” oraz w jego sąsiedztwie, poza terenem oddziaływania przedsięwzięcia.

3. Celem śledzenia i dokumentowania zachowania się poszczególnych elementów środowiska 
przyrodniczego nakazuje się wykonanie lokalnego monitoringu i cykliczne obserwowanie poszczególnych 
elementów środowiska poprzez:

1) pomiar zapylenia i zasięg emisji zanieczyszczeń;
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2) pomiar hałasu;

3) obserwacje wpływu eksploatacji na wody powierzchniowe i podziemne (ich dynamika i jakość);

4) pierwsze pomiary wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji w celu uzyskania 
obrazu tła pierwotnego.

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska: odpady bytowe gromadzić w metalowym 
kontenerze i okresowo podobnie jak ścieki wywozić  zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami 
odrębnymi.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb obronności konieczność zgłaszania do właściwego organu 
nadzoru nad lotnictwem wojskowym wszystkie stałe i  tymczasowe obiekty budowlane o wys. 50,0m. i więcej.

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do 
którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami.

3. Na obszarze eksploatacji  stwierdzono dwa stanowiska archeologiczne zgodnie z lokalizacją na 
załączniku graficznym nr 1 do uchwały, gdzie w przypadku prac ziemnych zastosowanie mają przepisy 
szczególne.

§ 9. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zasady ochrony i ładu przestrzennego 
zostały określone w rozdziale 5 w warunkach zagospodarowania dla poszczególnych terenów.

§ 10. 1 W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

2. Do przestrzeni publicznych na terenie objętym planem wlicza się drogi oznaczone symbolami: KDZ, 
KDL, KDD.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 2 nakazuje się ich zagospodarowanie w sposób umożliwiający 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

4. W granicach terenów o których mowa w ust. 2 dopuszcza się realizację chodników i wydzielonych 
ciągów rowerowych.

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie czyni się ustaleń, 
z uwagi na to, że na obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.

§ 12. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i 
komunikacji.

2. Obsługę komunikacyjną obszaru zapewnią:

1) drogi kołowe publiczne:

a) droga powiatowa nr 1267 relacji Sieniawa – Wielowieś - Trzemeszno oznaczona w planie symbolem 
KDZ1;

b) droga powiatowa nr 1269 relacji Wielowieś - Templewo oznaczona w planie symbolem KDZ2;

c) droga powiatowa nr 1246 relacji Wielowieś - Zarzyń - Wysoka oznaczona w planie symbolem KDL1;

d) droga powiatowa nr 1236 relacji Gronowo - Łagów - Sieniawa – Zarzyń oznaczona w planie symbolem 
KDL2;

e) droga gminna relacji Łagów - Wielowieś oznaczona w planie symbolem  KDD;

2) dopuszczone do realizacji nie wyróżnione na rysunku planu: realizowane w miarę potrzeby niezbędne 
dojazdy, (drogi łączące odkrywkę z drogami publicznymi a także z pozostałą infrastrukturą) umożliwiające 
swobodny dostęp do wkopu samochodów samowyładowczych, dojazd karetki pogotowia, straży pożarnej i 
innych pojazdów uprzywilejowanych.

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

1) zaopatrzenie w wodę:
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a) woda pitna na potrzeby załogi dostarczana będzie z ujęcia wody w Sieniawie transportem 
samochodowym;

b) wodę do celów technologicznych i ochrony przeciwpożarowej z z ujęcia wody w Sieniawie;

2) odprowadzenie ścieków i wód pokopalnianych:

a) ścieki bytowe z przenośnych kabinowych sanitariatów będą okresowo odbierane  na podstawie zawartej 
umowy z użytkownikiem złoża zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) odkrywki w obrębie siodeł X-XVI prowadzone powyżej występowania poziomu wodonośnego wód 
podziemnych będą odwadniane systemem powierzchniowym zabezpieczającym eksploatację 
odkrywkową przed wodami opadowymi oraz zbieraniem wód związanych z soczewkami piaszczystymi 
poprzez prowadzenie robót eksploatacyjnych w taki sposób, aby nachylenie poziomów i półek roboczych 
zapewniło swobodny spływ wód opadowych na spąg odkrywki, gdzie nastąpi infiltracja do gruntu;

3) zaopatrzenie w energię z sieci elektroenergetycznej;

4) w zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje zachowanie wymogów określonych w przepisach 
odrębnych;

5) gospodarka odpadami:

a) gromadzenie odpadów bytowych w metalowych kontenerach;

b) wywóz odpadów na składowisko lub do spalarni odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Dopuszcza się lokalizację nowych, nie uwidocznionych na  rysunku planu  sieci, obiektów, budowli i 
urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą zagospodarowania terenu w oparciu o przepisy 
szczególne.

§ 13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
ustala się, że za tymczasowy sposób zagospodarowania części lub całości terenu czy działki ewidencyjnej 
rozumie się:

1) utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, zgodnych z treścią mapy zasadniczej;

2) rozpoczęcie w konkretnym terenie realizacji rozwiązań tymczasowych nie będących obiektem 
budowlanym.

§ 14. 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.
Przepisy dotyczące wydzielonych stref i elementów funkcjonalno - przestrzennych określające szczególne 

warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy.

§ 15. Teren górniczy, zgodnie z  uchwałą Nr XIII/119/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego 
zmieniającego rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie 
wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice 
Łagowskiego Parku Krajobrazowego położony jest w części Łagowsko - Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, 
gdzie obowiązują zakazy wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Jednocześnie na podstawie 
art. 6 pkt. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wydobywanie złóż kopalin zalicza się do inwestycji celu 
publicznego, i w związku z tym zakazy obowiązujące w obszarze Parku Krajobrazowego nie dotyczą jej 
realizacji (art. 17 ust 2. pkt 4 ustawy o ochronie przyrody).

§ 16. Teren górniczy położony jest w części otuliny Łagowskiego - Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, 
podlega uwarunkowaniom wynikającym z uchwały Nr XIII/119/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego 
zmieniającego rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie 
wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice 
Łagowskiego Parku Krajobrazowego.
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§ 17. Teren górniczy położony jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu 8B - Dolina Jeziornej Strugi, 
funkcjonującego na podstawie rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w który obowiązują zakazy wymienione w § 4 ust. 4 pkt 1, 2, 3 tego 
rozporządzenia. Jednocześnie na podstawie art. 6 pkt. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wydobywanie 
złóż kopalin zalicza się do inwestycji celu publicznego i w związku z tym zakazy obowiązujące w obszarze 
chronionego krajobrazu nie dotyczą jego realizacji.

§ 18. 1. Ustala się strefę "W" ochrony konserwatorskiej obejmującą stanowiska archeologiczne znajdujące 
się w ewidencji zabytków:

1) Wielowieś  – stanowisko nr 22 AZP 52-12/8 ( ślad osadniczy ep. brązu /Halsztat, późn. średniowiecze, 
nowożytność;

2) Wielowieś  – stanowisko nr 16 AZP 53-12/15 ( osada - późn. średniowiecze, ślad osadniczy nowożytność);

2. Dla obszarów znajdujących się w granicach strefy W ochrony stanowisk archeologicznych oznaczonych 
na rysunku zmiany planu ustala się następująco:

1) dla inwestycji dotyczących wyżej wymienionych obszarów obowiązują przepisy odrębne dotyczące 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

2) realizacja inwestycji wymaga prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Rozdział 5.
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów

§ 19. 1. Wyznacza się tereny użytkowania rolniczego, oznaczone na rysunku planu symbolami RO.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

1) podstawowe: tereny rolne (grunty rolne, sady, łąki, pastwiska - położone w granicach  obszaru górniczego  
węgla brunatnego Sieniawa 2”).

2) uzupełniające:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

b) tymczasowe place manewrowe, miejsca postojowe;

c) zieleń i obiekty małej architektury.

3. Ustala się zasady zagospodarowania terenu: obsługa komunikacyjna z dróg publicznych - klasy zbiorczej 
i klasy lokalnej, dopuszczalna poprzez drogi dojazdowe do pól.

§ 20. 1. Wyznacza się teren zabudowy techniczno - produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
P.

2. ustala się przeznaczenie terenu:

1) podstawowe - pod obiekty produkcyjne ( zakład suszenia, prasowania i przetwarzania węgla - położony w 
granicach  obszaru górniczego  węgla brunatnego Sieniawa 2”);

2) uzupełniające - pod magazyny i składy.

3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki - ustala się:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni nieruchomości, minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna – 5%;

2) intensywność zabudowy minimalna 0,6,  maksymalna 1.2;

3) program parkingowy dostosowany do zamierzonego sposobu użytkowania, pokrywający co najmniej 
potrzeby zatrudnionych, tj. 20 miejsc na 100 osób zatrudnionych;

4) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ 1.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
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1) wysokość zabudowy -  nie wyższa niż 25,0m., przy czym nie dotyczy ona obiektów i urządzeń typu: 
kominy, maszty oraz obiektów, których wysokość zależy od względów technologicznych;

2) w zakresie geometrii dachu dopuszcza się stosowanie dachów wielospadowych.

§ 21. 1. Wyznacza się tereny zabudowy techniczno - produkcyjne oznaczone na rysunku planu symbolem 
PG.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

1) podstawowe: pod tereny odkrywkowe eksploatacji węgla brunatnego (położone w granicach obszaru 
górniczego  „Sieniawa 2” w odkrywkach siodeł X-XVI i terenów bezpośrednio przylegających do granic 
złoża);

2) uzupełniające pod możliwości realizacji:

a) obiektów i urządzeń zakładu górniczego;

b) obiektów socjalnych towarzyszących funkcji podstawowej;

c) obiektów kontenerowych;

d) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (również tymczasowych);

e) nie wyznaczonych na rysunku planu dojazdów, miejsc postojowych oraz dojść pieszych;

3) Po zakończeniu eksploatacji teren winien być zrekultywowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi stosownie do decyzji właściwego organu.

3. Ustala się zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego:

1) w zakresie zagospodarowania terenu nakazuje się:

a) roboty górnicze (w zrozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego) prowadzić wyłącznie w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo powszechne oraz ochronę środowiska, zgodnie  z koncesją i 
zatwierdzonym projektem zagospodarowania złoża;

b) uciążliwość działalności prowadzonej w obszarze górniczym nie może wykraczać poza granice terenu 
górniczego. W przeciwnym wypadku należy postąpić stosownie do przepisów prawa geologicznego i 
górniczego. Zmiana granicy terenu górniczego wymaga zmiany planu;

c) nadkład, odpady eksploatacyjne i przeróbcze oraz masy ziemne i skalne wytworzone w obszarze 
górniczym  składować lub gromadzić wyłącznie na zwałowiskach wewnętrznych;

d) postęp robót górniczych winien zmierzać do docelowego ukształtowania wyrobisk górniczych  
określonych w projekcie zagospodarowania złoża;

e) odprowadzenie wód opadowych i technologicznych zgodnie z wymogami określonymi w przepisach 
odrębnych;

f)  w granicach obszaru  górniczego dopuszcza się budowę dróg technologicznych oraz obiektów  
budowlanych i budowli zakładu górniczego;

g) w wyrobisku górniczym obowiązuje zakaz składowania odpadów komunalnych;

h) dopuszcza się sukcesywną rekultywację terenu poprzez składowanie odpadów eksploatacyjnych i 
przeróbczych oraz mas ziemnych i skalnych na terenach wyeksploatowanych;

2) w zakresie parametrów i wskaźników oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) dla obiektów budowlanych i budowli własnych zakładu górniczego w granicach obszaru górniczego   – 
nie określa się wymagań w zakresie kształtowania ładu przestrzennego;

b) gabaryty i wysokości obiektów związanych z powierzchniową eksploatacją węgla brunatnego  będą 
wynikały z potrzeb eksploatacyjnych, technologii i przepisów odrębnych;

c) wskaźniki intensywność zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki) z uwagi na funkcję terenu wynikać będą z potrzeb zakładu wydobywczego oraz z 
koncesji;
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d) w obrębie terenu zainwestowanego, służącego obsłudze wyrobiska wszelkie powierzchnie 
niezabudowane i nieutwardzone winny stanowić powierzchnię biologicznie czynną. Po zakończeniu 
eksploatacji węgla  i po rekultywacji ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 80%, 
natomiast powierzchnię zabudowy maksymalnie 5 % powierzchni terenu inwestycji;

e) dopuszcza się podziały wynikające z regulacji praw własności, konieczności poszerzenia terenów 
sąsiednich oraz wydzielenia dróg;

f)  zakazuje się  lokalizacji wolnostojących, wielkoformatowych tablic reklamowych typu „bilbord” o pow. 
powyżej 50,0m². Minimalna odległość reklam od krawędzi jezdni drogi powiatowej – 20m. zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

3) pracami rekultywacyjnymi,  na terenach poeksploatacyjnych zgodnie z przepisami należy objąć:

a) prace ziemne, związane z formowaniem skarp i wierzchowin zwałowiska wewnętrznego (nie planowane 
jest zwałowisko zewnętrzne, całość nakładu będzie lokowana w kolejnych wyrobiskach);

b) prace ziemne związane z plantowaniem terenów pomocniczych;

c) odtworzenie systemów odwodnienia terenów poeksploatacyjnych;

d) odbudowę dróg polnych dojazdowych;

e) zabiegi agrotechniczne na wierzchowinie zwałowisk wewnętrznych;

f)  pomiary geodezyjne, klasyfikacja gleboznawcza i prace kartograficzne.

§ 22. 1 Wyznacza się tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem 
PO.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

1) podstawowe: pod tereny obrzeży odkrywkowych wyrobisk górniczych;

2) uzupełniające: tereny rolnicze i lasy.

3. Ustala się parametry i wskaźniki:

1) szerokość obrzeże odkrywkowe wyrobiska górniczego określa PN-G-02100:1996 „Górnictwo 
odkrywkowe";

2) odległości granicy obrzeża odkrywkowego:

a) 6,0m. – od wszelkich terenów nie należących do użytkowników wyrobiska;

b) nie mniej niż 6,0m. – od użytków leśnych;

c) 10,0m. – od obiektów  budowlanych;

d) 10,0m. – od publicznych dróg kołowych.

4. Ustala się następujące warunki związane z eksploatacją:

1) dopuszcza się:

a) deponowanie humusu aby w okresie rekultywacji wykorzystać go do prac rekultywacyjnych;

b) lokalizację  mas ziemnych nadkładu;

2) zakazuje się:

a) eksploatacji złoża;

b) lokalizacji obiektów kubaturowych.

5. Ustala się następujące zasady i warunki związane z rekultywacją terenów:

1) kierunek rekultywacji – zieleń niska i krzewiasta,

2) zachowanie istniejących stanowisk roślin, grzybów i roślin objętych ochroną na podstawie przepisów 
odrębnych.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny zieleni i wód oznaczone na rysunku planu symbolami ZL.
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2. Ustala się przeznaczenie terenów:

1) podstawowe:

a) grunty leśne,  (położone w granicach  obszaru górniczego  węgla brunatnego Sieniawa 2”);

b) obiekty i urządzenia służące gospodarce leśnej określone w przepisach szczególnych;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury;

b) ścieżki dla pieszych;

c) podziemne sieci infrastruktury technicznej.

3. Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i budowli z wyjątkiem telekomunikacyjnych obiektów 
budowlanych oraz obiektów służących do obsługi terenów leśnych.

4. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

1) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia;

2) możliwość nowych nasadzeń.

§ 24. 1. Wyznacza się tereny zieleni i wód oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

a) podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe (cieki wodne, oczka wodne - położone w granicach  
obszaru górniczego  węgla brunatnego Sieniawa 2”);

b) uzupełniające:  pod urządzenia związane z wykorzystaniem  wód do celów przeciwpożarowych.

3. zakazuje się:

1) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą celom innym niż ochrona przyrody oraz racjonalna 
gospodarka wodna;

2) doprowadzenie wód deszczowych bez wstępnego podczyszczania;

3) lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych związanych z utrzymaniem i 
obsługą cieku.

§ 25. 1. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku symbolami KDZ 1 i KDZ 2 - drogi 
publiczne powiatowe klasy zbiorczej Z ( położone w obszarze górniczym węgla brunatnego Sieniawa 2”);

1) ustala się:

a) utrzymanie dotychczasowego pasa drogowego;

b) nawierzchnia jezdni twarda;

c) szerokość w liniach rozgraniczających 60.0 m.;

2) dopuszcza się;

a) poszerzenie pasa drogowego w granicach linii rozgraniczających dróg:

b) prowadzenie prac remontowych i przebudowy;

c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi;

d) wykonanie zjazdów dla obsługi kopalni zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dla dróg o symbolach KDZ 1 i KDZ 2 utworzono filary ochronne, których granice przebiegają w 
odległości 30.0m. od osi drogi.

§ 26. 1. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami KDL 1 i KDL 2 - drogi 
publicznych gminne klasy lokalnej L (położone w granicach  obszaru górniczego  węgla brunatnego Sieniawa 
2”);

1) ustala się:
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a) utrzymanie dotychczasowego pasa drogowego;

b) nawierzchnia jezdni twarda lub z materiałów przepuszczalnych wody deszczowe – tłuczeń, kruszywo 
itp.;

c) szerokość w liniach rozgraniczających drogi o symbolu KDL1 - 60,0m.;

d) szerokość w liniach rozgraniczających drogi o symbolu KDL2 - 30,0m.;

2) dopuszcza się:

a) poszerzenie pasa drogowego w granicach linii rozgraniczających dróg;

b) prowadzenie prac remontowych i przebudowy;

c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi;

2. Droga o symbolu KDL 2 w trakcie eksploatacji siodła X w zależności od potrzeb może być wyłączona z 
użytkowania lub przełożona.

§ 27. 1. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem KDD - droga publiczna 
dojazdowa (położony w granicach  obszaru górniczego  węgla brunatnego Sieniawa 2”);

1) ustala się:

a) utrzymanie dotychczasowego pasa drogowego;

b) nawierzchnia jezdni z materiałów przepuszczalnych wody deszczowe – tłuczeń, kruszywo, żwir, piasek 
itp.;

c) szerokość w liniach rozgraniczających drogi - 30,0m;

2) dopuszcza się:

a) poszerzenie pasa drogowego w granicach linii rozgraniczających dróg:

b) prowadzenie prac remontowych i przebudowy;

c) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogi;

2. Droga w trakcie eksploatacji siodła XIII w zależności od potrzeb może być wyłączona z użytkowania lub 
przełożona.

§ 28. Wyznacza się tereny zamknięte zgodnie z przepisami odrębnymi - oznaczone na rysunku symbolem 
TZ.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych BIP Gminy 
Sulęcina.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zbigniew Szczepański
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1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 
1772, 1830, 1890.

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1133, z 2015 r. poz. 1272 i 
poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 266, M. P. z 2015 r. poz. 862.

3) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin uchwalone 
uchwałami: Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2008 r., Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w 
Sulęcinie z dnia 20 czerwca 2011r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 12 – Poz. 1149



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/138/16

Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 25 maja 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/138/16

Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 25 maja 2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 14 – Poz. 1149



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/138/16

Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 25 maja 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) Rada Miasta w Sulęcinie rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie rozstrzygnięcia Burmistrza Sulęcina, w sprawie braku uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wielowieś i 
Zarzyń wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18 w dniach od 10 września 2014r. do 1 
października 2014r. oraz w okresie ich składania wyznaczonym do dnia 15 października 2014r., nie 
rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/138/16

Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 25 maja 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm. ) art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 20 sierpnia 2013r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) 
Rada Miejska w Sulęcinie rozstrzyga, co następuje:

Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń 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.
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