
UCHWAŁA NR X/68/2015
RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego 
Brzeziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015r. poz.1515), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265) oraz na podstawie uchwały Nr XXX/216/2014 Rady 
Gminy Stężyca z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeziny oraz po stwierdzeniu nie 
naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca, 
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stężyca nr XVIII/97/2008 z dnia 10 września 2008 r., z późniejszymi 
zmianami przyjętymi Uchwałą Nr IX/41/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 września 2015r.Rada Gminy 
Stężyca, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego 
Brzeziny, zwany dalej planem.

2. Granica obszaru objętego planem określona została na rysunku planu.

3. Integralną częścią ustaleń planu, stanowiących treść niniejszej uchwały, są następujące załączniki:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia 
do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica objętego planem;

2) symbol terenu złożony z oznaczenia literowo - cyfrowego;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) granice stref ochronnych lub uciążliwości:

a) granica stref ochronnych od sieci elektroenergetycznych średniego napięcia,

b) granica strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150;

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi:
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1) obiekty i obszary podlegające ochronie, na podstawie przepisów odrębnych:

a) granica złoża kruszyw naturalnych „Brzeziny II”,

b) ranica złoża kruszyw naturalnych „BrzezinyIV”,

c) informacja o położeniu w granicach Obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „GZWP 215” 
(nieudokumentowany),

d) informacja o położeniu w strefie podejścia do lotniska;

2) infrastruktura techniczna:

a) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia,

b) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150;

3) oznaczenia obszarów położonych poza obszarem objętym planem:

a) [MR] - tereny zabudowy zagrodowej;

4) oznaczenia klas dróg stanowiących dostęp komunikacyjny, a położonych poza obszarem objętym planem:

a) [KDZ] - droga publiczna klasy drogi zbiorczej.

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

1) przepisach odrębnych lub przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie 
wykonywania niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 
oznaczony symbolem literowo - cyfrowym, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z niniejszą uchwałą;

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny o różnym przeznaczeniu 
oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy;

4) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć wskazaną dla danego terenu określonego symbolem 
terenu funkcję, której udział w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach tego terenu wynosi 
minimum 60% wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną niezbędną do właściwej obsługi 
zagospodarowania terenu;

5) towarzyszących budynkach, towarzyszących obiektach – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, 
garaże oraz inne budynki niezbędne do właściwego funkcjonowania terenu, a także obiekty małej 
architektury, altany, zadaszenia itp.;

6) modernizacji [infrastruktury technicznej] - należy przez to rozumieć wykonanie robót, w wyniku których 
następuje podwyższenie wartości użytkowo – funkcjonalnych, technicznych lub estetycznych, 
realizowanych w szczególności poprzez wprowadzanie rozwiązań, urządzeń oraz parametrów i materiałów 
technicznych odpowiadających najnowszej wiedzy branżowej;

7) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi 
obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla określonej jednostki przestrzenno-gospodarczej w 
zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu lub 
określoną ustaleniem w tekście niniejszej uchwały, przed którą nie wolno lokalizować noworealizowanych 
obiektów budowlanych, w szczególności budynków, z zastrzeżeniem, iż nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczą, okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów, zadaszeń, schodów, 
ganków, wykuszy i loggii wysuniętych nie więcej niż 1,0 m oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
dla terenów, dla których nie została ona określona stosować należy ogólne zasady lokalizacji budynków 
określone w przepisach odrębnych;

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) w odniesieniu do obiektów budowlanych niebędących budynkami - wysokość liczoną od poziomu 
urządzonego terenu do najwyżej położonego punktu, krawędzi lub płaszczyzny obiektu budowlanego 
niebędącego budynkiem,
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b) w odniesieniu do budynków - zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć pas zieleni wysokiej lub wielowarstwowej, o szerokości 
określonej w ustaleniach planu, złożony z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielający 
funkcjonowanie i optycznie obiekty położone na danym terenie funkcjonalnym od terenów sąsiednich.

§ 4. 1. Teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały symbolem literowo - 
cyfrowym. Symbol literowy przeznaczenie terenu, cyfra oznacza numer terenu.

2. W przypadku braku przedmiotu ustaleń nie podaje się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w 
tym zakresie.

§ 5. 1. Obszar objęty uchwałą nie obejmuje:

1) terenów objętych ochroną na mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) terenów objętych ochroną na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody;

3) terenów górniczych;

4) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

5) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

6) obszarów wymagających przekształceń, w tym rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej.

2. Na obszarze planu nie występują dobra kultury współczesnej oraz obszary przestrzeni publicznych 
określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

3. Na terenie planu nie przewiduje się przeprowadzenia postępowań scalania i podziału nieruchomości.

4. Minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 
sposób ich realizacji - zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6. 1. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów, zgodnie z załącznikiem 
graficznym:

1) tereny rolnicze - oznaczone symbolem R;

2) tereny lasów - oznaczone symbolem ZL;

3) tereny wód powierzchniowych śródlądowych - oznaczone symbolem WS;

4) teren obiektów i urządzeń obsługi powierzchniowej eksploatacji kopalin pospolitych - oznaczone 
symbolem PEo;

5) tereny powierzchniowej eksploatacji - oznaczone symbolem PE;

6) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbolem KDW.

§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R/1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – tereny rolnicze;

2) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zakaz zabudowy za wyjątkiem dopuszczenia jak lit. b,

b) dopuszczenie prowadzenia utwardzonych dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie dotyczy;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody, w tym form ochrony przyrody podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych - nie dotyczy;

5) zasady i warunków scalania i podziału na działki budowlane - nie dotyczy;

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji – z przyległej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem terenu 
KDW/1 - KDW/2 i KDW/4;

7) zasady obsługi w zakresie stanowisk postojowych - nie dotyczy;
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8) zasady odprowadzania wód deszczowych - nie dotyczy;

9) zasady gospodarki odpadami - nie dotyczy;

10) zasady odprowadzania ścieków socjalnych i technologicznych - nie dotyczy;

11) zasady zaopatrzenia w wodę - nie dotyczy;

12) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną - nie dotyczy;

13) zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz - nie dotyczy;

14) ustala się strefy kontrolowane gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 o szerokości 30 m tj. w odległości 
15 m liczonej w obie strony w poziomie od skrajnych przewodów gazociągu;

15) sposoby i terminy tymczasowego urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL/1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – tereny lasów;

2) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zakaz zabudowy za wyjątkiem zabudowy dopuszczonej na podstawie przepisów odrębnych,

b) dopuszczenie prowadzenie dróg leśnych oraz wykorzystanie terenu na parkingi leśne i urządzenia 
turystyczne, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie dotyczy;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody, w tym form ochrony przyrody podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych - nie dotyczy;

5) zasady i warunków scalania i podziału na działki budowlane - nie dotyczy;

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji - z przyległej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem terenu 
KDW/1(posiadającą powiązania zewnętrzne z drogą publiczną kategorii powiatowej klasy drogi zbiorczej, 
a następnie z drogą publiczną kategorii wojewódzkiej klasy drogi głównej - droga wojewódzka nr 801);

7) zasady obsługi w zakresie stanowisk postojowych - nie dotyczy;

8) zasady odprowadzania wód deszczowych - nie dotyczy;

9) zasady gospodarki odpadami - nie dotyczy;

10) zasady odprowadzania ścieków socjalnych i technologicznych - nie dotyczy;

11) zasady zaopatrzenia w wodę - nie dotyczy;

12) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną - nie dotyczy;

13) zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz - nie dotyczy;

14) sposoby i terminy tymczasowego urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem:

a) wykorzystania w sposób zgodny z dotychczasowym do czasu realizacji ustaleń planu,

b) użytkowania rolnego lub sadowniczego.

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS/1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

2) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi,

b) zakaz zabudowy za wyjątkiem zabudowy dopuszczonej na podstawie przepisów odrębnych oraz jak lit. 
c,
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c) dopuszczalna lokalizacja i realizacja infrastruktury technicznej zarówno napowietrznej jak i podziemnej 
oraz związanych z nią urządzeń niezbędnych do obsługi ludności;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie dotyczy;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody, w tym form ochrony przyrody podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych - nie dotyczy;

5) zasady i warunków scalania i podziału na działki budowlane - nie dotyczy;

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji - przez teren PEo/1, posiadający dostęp komunikacyjny z drogi 
publicznej oznaczonej informacyjnie symbolem [KDZ];

7) zasady obsługi w zakresie stanowisk postojowych - nie dotyczy;

8) zasady odprowadzania wód deszczowych - nie dotyczy;

9) zasady gospodarki odpadami - nie dotyczy;

10) zasady odprowadzania ścieków socjalnych i technologicznych - nie dotyczy;

11) zasady zaopatrzenia w wodę - nie dotyczy;

12) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną - nie dotyczy;

13) zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz - nie dotyczy;

14) sposoby i terminy tymczasowego urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem:

a) wykorzystania w sposób zgodny z dotychczasowym do czasu realizacji ustaleń planu,

b) użytkowania rolnego lub sadowniczego.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PEo/1 i PEo/2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – teren obiektów i urządzeń obsługi powierzchniowej eksploatacji kopalin 
pospolitych na terenach PE/3 i PE/4;

2) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zabudowa na potrzeby powierzchniowej eksploatacji kopalin pospolitych na terenach PE/3 i PE/4,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące, w tym zabudowa biurowa, socjalna itp.,

c) dopuszczalne obiekty małej architektury, altany, zadaszenia, wiaty itp.,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: po 20 m od linii rozgraniczającej z terenem WS/1, 20 m od linii 
rozgraniczającej z terenem ZL/1 oraz 8 m od linii rozgraniczającej z terenem drogi publicznej klasy 
drogi zbiorczej położonej poza obszarem planu i oznaczonej informacyjnie symbolem [KDZ],

e) od strony sąsiednich działek z zabudową zagrodową (położonych poza obszarem planu, oznaczonych 
informacyjnie symbolem [MR]) obowiązek wykonania co najmniej 1 m pasa nasadzeń zieleni izolacyjnej 
lub wprowadzenie zamiennie innych rozwiązań mających na celu ochronę terenów sąsiednich z 
zabudową mieszkaniową,

f) maksymalna intensywności zabudowy - 0.35,

g) minimalna intensywności zabudowy - 0.15,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 50%,

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – 40%,

j) maksymalna wysokość zabudowy – 10 m do kalenicy lub najwyżej położonego punktu zbiegu połaci 
dachowych lub najwyżej położonego punktu, krawędzi lub płaszczyzny obiektu budowlanego,

k) dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 35° 
włącznie, z zastrzeżeniem dopuszczenia dachów o spadkach w granicach 2-15° włącznie, w tym dachów 
jednospadowych oraz zastosowań w konstrukcji dachów przekryć łukowych itp.,

l) dopuszczenie urządzania dróg dojazdowych i placów;
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3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) zakaz realizacji wolnostojących nośników reklamowych,

b) dopuszczone ogrodzenie terenu musi mieć jednolity wygląd i wysokość;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody, w tym form ochrony przyrody podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych:

a) zakaz lokalizacji działalności, w której eksploatacja może prowadzić do przekroczenia dopuszczalnych 
wielkości oddziaływania na środowisko,

b) nakaz uporządkowania terenu po zakończeniu eksploatacji kopalin na terenie PE/3 i PE/4;

5) zasady i warunków scalania i podziału na działki budowlane:

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki - bez ograniczeń, w zależności od potrzeb,

b) fronty działek - minimum 20m,

c) kąt położenia granic nowowydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego musi mieścić się w 
przedziale od 700 do 900;

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji – dla terenu PEo/1 z przyległej drogi publicznej klasy drogi 
zbiorczej położonej poza obszarem planu i oznaczonej informacyjnie symbolem [KDZ] oraz dla terenu 
PEo/2 z przyległej drogi publicznej klasy drogi zbiorczej położonej poza obszarem planu i oznaczonej 
informacyjnie symbolem [KDZ] przez teren PEo/1 oraz z przyległej drogi wewnętrznej KDW/1 przez 
istniejącą drogę leśną w terenie ZL/1;

7) zasady obsługi w zakresie stanowisk postojowych - stanowiska postojowe dla samochodów osobowych 
użytkowników stałych i przebywających okresowo na terenie powierzchniowej eksploatacji wyznaczonym 
w niniejszym planie, należy realizować na terenie działki własnej lub zespołu działek do których posiada 
się tytuł prawny, w liczbie minimum 3 miejsc postojowych / 10 zatrudnionych;

8) zasady odprowadzania wód deszczowych:

a) powierzchniowo poprzez system rowów otwartych,

b) zrzuty wód opadowych i odwodnienia muszą być podczyszczone do parametrów określonych w 
przepisach odrębnych;

9) zasady gospodarki odpadami:

a) wymóg składowania, zagospodarowania lub utylizacji odpadów, stosownie do ich charakteru na 
składowisku odpadów poza granicami gminy, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) odpady stałe inne niż odpady wydobywcze należy gromadzić w pojemnikach do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych z uwzględnieniem ich segregacji według grup asortymentowych;

10) zasady odprowadzania ścieków socjalnych i technologicznych - w oparciu o istniejące, modernizowane i 
rozbudowywane oraz nowobudowane przewody zbiorcze kanalizacji sanitarnej systemem grawitacyjno - 
tłocznym odprowadzającej ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków, z dopuszczeniem realizację 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości i wywożenie ścieków samochodami asenizacyjnymi do 
oczyszczalni ścieków oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, do czasu budowy sieci i urządzeń 
kanalizacji sanitarnej;

11) zasady zaopatrzenia w wodę - z istniejących, modernizowanych i rozbudowywanych oraz 
nowobudowanych przewodów rozdzielczych, zasilanych z istniejącej sieci magistralnej, która zasilana jest 
z ujęć wód podziemnych położonych poza obszarami objętymi niniejszą uchwałą, , z dopuszczeniem 
poboru wody ze studni w granicach działek budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną - przyłączenie do istniejącej lub projektowanej 
sieciinfrastruktury technicznejw zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, położonej na danym terenie 
lub na terenach przyległych, w szczególności terenach dróg publicznych; dopuszcza sie pozyskanie energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji urządzeń wytwarzających 
energie z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW; nowe linie elektroenergetyczne 
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średniego i niskiego napięcia należy prowadzić jako napowietrzne lub kablowe w ziemi, zachowując 
charakter istniejącej sieci;

13) zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz - w oparciu o indywidualne, grupowe i lokalne systemy 
wykorzystujące: energię elektryczną, niskosiarkowy olej opałowy, gaz bezprzewodowy lub odnawialne 
źródła energii z zastrzeżeniem jak pkt. 11 oraz dopuszczeniem wysokoenergetycznych paliw stałych 
(drewno, węgiel itp.).;

14) sposoby i terminy tymczasowego urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem:

a) wykorzystania w sposób zgodny z dotychczasowym do czasu realizacji ustaleń planu,

b) użytkowania rolnego lub sadowniczego.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PE/1 i PE/2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – powierzchniowa eksploatacja kopalin; przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko;

2) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem jak lit. b i c,

b) dopuszczenie urządzania dróg dojazdowych i placów,

c) zachowanie istniejącej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi strefami ochronnymi;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) zakaz realizacji wolnostojących nośników reklamowych,

b) dopuszczone ogrodzenie terenu musi mieć jednolity wygląd i wysokość;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody, w tym form ochrony przyrody podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych:

a) przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,

b) dopuszcza się lokalizację działalności, w której eksploatacja może prowadzić do przekroczenia 
dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko, pod warunkiem zgodności z przepisami 
odrębnymi,

c) nakaz rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji kopalin, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) ustala się strefy ochronne wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych o szerokości liczonej w 
obie strony w poziomie od skrajnych przewodów linii napowietrznej: 15 m (po 7,5 m w obie strony od 
osi linii) – dla linii o napięciu znamionowym 15 kV i wyższym lecz nieprzekraczającym 30kV oraz filary 
ochronne dla słupów energetycznych w odległości o promieniu po 7,5 m od osi słupa,

e) w granicach stref o których mowa w lit. d obowiązuje zakaz eksploatacji kopalin;

5) zasady i warunków scalania i podziału na działki budowlane:

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki - 7000m2,

b) fronty działek - minimum 16m,

c) kąt położenia granic nowowydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego musi mieścić się w 
przedziale od 700 do 900;

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji – z przyległych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami terenu 
KDW/1 - KDW/4 (posiadającymi powiązania zewnętrzne z drogą publiczną kategorii powiatowej klasy 
drogi zbiorczej, a następnie z drogą publiczną kategorii wojewódzkiej klasy drogi głównej - droga 
wojewódzka nr 801);

7) zasady obsługi w zakresie stanowisk postojowych - stanowiska postojowe dla samochodów osobowych 
użytkowników stałych i przebywających okresowo na terenie powierzchniowej eksploatacji wyznaczonym 
w niniejszym planie, należy realizować na terenie działki własnej lub zespołu działek do których posiada 
się tytuł prawny, w liczbie minimum 3 miejsc postojowych / 10 zatrudnionych;
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8) zasady odprowadzania wód deszczowych i wód z odwodnienia kopalni:

a) powierzchniowo poprzez system rowów otwartych,

b) zrzuty wód opadowych i odwodnienia muszą być podczyszczone (w tym np. w zbiorniku osadowym) do 
parametrów określonych w przepisach odrębnych;

9) zasady gospodarki odpadami:

a) wymóg składowania, zagospodarowania lub utylizacji odpadów, stosownie do ich charakteru: na terenie 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zorganizowanym na terenach PE/3 - PE/4 i/lub na 
składowisku odpadów poza granicami gminy, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) odpady stałe inne niż odpady wydobywcze należy gromadzić w pojemnikach do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych z uwzględnieniem ich segregacji według grup asortymentowych;

10) zasady odprowadzania ścieków socjalnych i technologicznych - nie dotyczy;

11) zasady zaopatrzenia w wodę - nie dotyczy;

12) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną - nie dotyczy;

13) zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz - nie dotyczy;

14) sposoby i terminy tymczasowego urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem:

a) wykorzystania w sposób zgodny z dotychczasowym do czasu realizacji ustaleń planu,

b) użytkowania rolnego lub sadowniczego.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW/1 - KDW/4 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – tereny dróg wewnętrznych oraz ich poszerzenia;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty i urządzenia pomocnicze dla przeznaczenia podstawowego, w szczególności wyposażenia 
technicznego dróg,

b) infrastruktura techniczna nie związana z drogą;

3) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, od 0,81 m do 8,0 m,

b) dopuszczalne zachowanie istniejących zjazdów z drogi,

c) dopuszczalna realizacja nowych zjazdów z drogi,

d) dopuszczalna realizacja miejsc postojowych w pasie drogowym,

e) dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem infrastruktury technicznej nie 
związanej z drogą;

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie dotyczy;

5) zasady ochrony środowiska i przyrody, w tym form ochrony przyrody podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych - nie dotyczy;

6) zasady i warunków scalania i podziału na działki budowlane - nie dotyczy;

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji - nie dotyczy;

8) zasady obsługi w zakresie stanowisk postojowych - nie dotyczy;

9) zasady odprowadzania wód deszczowych - nie dotyczy;

10) zasady gospodarki odpadami - nie dotyczy;

11) zasady odprowadzania ścieków socjalnych i technologicznych - nie dotyczy;

12) zasady zaopatrzenia w wodę - nie dotyczy;
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13) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną - nie dotyczy;

14) zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz - nie dotyczy;

15) sposoby i terminy tymczasowego urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem:

a) wykorzystania w sposób zgodny z dotychczasowym do czasu realizacji ustaleń planu,

b) użytkowania rolnego lub sadowniczego.

§ 13. Ustala się stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym 
planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich 
zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 15%.

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i podlega zamieszczeniu jej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stężycy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Ptaszek
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Załącznik nr 2 

do UCHWAŁY NR X/68/2015  

RADY GMINY STĘŻYCA 

Z DNIA 12 listopada 2015r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199, 443, 774, 1265) Rada Gminy Stężyca, rozstrzyga co następuje: 

 § 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 

stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  

Dz. U. z  2015r.  poz. 1515) – zadania własne Gminy, z wyłączeniem zadań, o których mowa w przepisach odrębnych. 

§ 2. Realizacja celów publicznych, na terenach nie będących we władaniu Gminy, wymaga przeprowadzenia 

postępowania wywłaszczeniowego, o którym mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami lub pozyskania terenów 

dla realizacji tych celów w formie zamiany na nieruchomości będące we władaniu Gminy.  

§ 3. 1. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

pochodzą z budżetu oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy na rozwój regionalny, pożyczek i kredytów 

preferencyjnych lub umów z innymi podmiotami. Limity wydatków budżetowy oraz wieloletnie plany inwestycyjne są 

każdorazowo ujęte w budżecie Gminy na każdy rok. 

2. Starania o pozyskanie środków strukturalnych funduszy na rozwój regionalny, pożyczek i kredytów 

preferencyjnych będą prowadzone samodzielnie przez gminę. 

3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, prowadzona 

będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak, 

aby zoptymalizować wydatki publiczne, np. koordynacja prac przy realizacji poszczególnych rodzajów uzbrojenia 

technicznego wraz z budową nawierzchni ulic. 

4. Jako główne zasady realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych 

gminy, przyjmuje się uwzględnianie szeroko pojętego interesu publicznego mieszkańców oraz rachunku ekonomicznego 

uwzględniającego efektywność inwestycji, czyli wysokość nakładów przypadających na jednego mieszkańca korzystającego 

z wybudowanej infrastruktury. 

§ 4. Przewiduje się, że łączne koszty przygotowania nieruchomości w ww. zakresie na poszczególne cele, 
pochodzić będą z budżetu Gminy, wyliczone na podstawie indywidualnych ocen i wycen. 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca 
Tadeusz Ptaszek 

 

..................................... 
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Załącznik nr 3 
do UCHWAŁY NR X/68/2015 

RADY GMINY STĘŻYCA 
Z DNIA 12 listopada 2015r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO BRZEZINY 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagę 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
mpzp dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy w sprawie 

rozpatrzenia uwagi – 
załącznik do uchwały 
Nr X/50/2015 z dnia  
12 listopada 2015r.  

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwzględ

niona 
1 2 3 4 5 6 9 10 11 

1. 14.09.2015 
Jasiński Henryk 

 

Po zapoznaniu się z planem zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeziny zgłaszam sprzeciw co 
do przedstawionego projektu. 
Działka ta znajduje się pomiędzy moimi działkami rolnymi, 
budowlanymi i leśnymi. Na tej działce planowana jest droga 
dojazdowa do kopalni piasku, która będzie przebiegała w 
odległości 9m od mojej działki nr 1332/1 i ściany budynku 
mieszkalnego. 
Ruch pojazdów będzie dużym utrudnieniem w funkcjonowaniu 
mojego gospodarstwa i spowoduje negatywne oddziaływanie na 
środowisko. z ruchu pojazdów ciężkich będzie zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu, zanieczyszczenie 
gleb metalami ciężkimi oraz zapylenie.  
W pobliżu kopalni piasku przebiegają ścieżki rowerowe, które też 
będą narażone na zanieczyszczone powietrze atmosferyczne. W 
planie nie jest wspomniane o wyznaczonych ścieżkach 
rowerowych. 
Ponadto nastąpi osuszenie terenów rolnych, lasów i wód 
gruntowych spowodowane wydobywaniem piasku. Przyczyni się to 
do zmniejszenia opłacalności produkcji rolnej gospodarstw 
sąsiadujących. 
 
(Do uwagi dołączono kserokopię korespondencji ze Starostwem 
Powiatowym w Rykach.) 

dz. ew. nr 468/2 
obręb 
geodezyjny 
Brzeziny 

PEo/1, PEo/2 - tereny 
obiektów i urządzeń 
obsługi 
powierzchniowej 
eksploatacji kopalin 
WS/1 - tereny wód 
powierzchniowych 
śródlądowych 
ZL/1 - tereny lasów 
KDW/1 - tereny dróg 
wewnętrznych 

--- 
- 

nieuwzględ
niona 

W projekcie planu nie wprowadzono terenu 
nowoprojektowanej  drogi wewnętrznej czy 
nowoprojektowanej drogi publicznej. Zaplanowane 
jest jedynie poszerzenie istniejącej drogi (KDW/1). 
Ponadto należy zaznaczyć, że w projekcie planu 
znajduje się zapis mający na celu ochronę 
przyległych terenów mieszkaniowych. Zgodnie z § 
9 pkt 2) lit. e) "od strony sąsiednich działek z 
zabudową zagrodową (położonych poza 
obszarem planu, oznaczonych informacyjnie 
symbolem [MR]) obowiązek wykonania co 
najmniej 1 m pasa nasadzeń zieleni izolacyjnej lub 
wprowadzenie zamiennie innych rozwiązań 
mających na celu ochronę terenów sąsiednich z 
zabudową mieszkaniową". 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca 
Tadeusz Ptaszek 
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