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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIX/133/09 RADY GMINY W BRĄSZEWICACH 

 
z dnia 15 stycznia 2009 r. 

 
Lp. Imiĉ i nazwisko inkasenta % wynagrodzenia od zainkasowanej kwoty 
1. Jaros Marianna 40 
2. Paweł Ławniczak 10 
3. Jan Walasiak 15 
4. Wiesław Kontowski 15 
5. Gabriel Brzĉczek 20 
6. Zdzisław Pindak 20 
7. Adam Laskowski 25 
8. Dariusz Rygas 15 
9. Krzysztof Paņ 10 
10. Halina Ņlĉzak 15 
11. Anna Zwierzak 40 
12. Krzysztof Ługowski 15 
13. Zenon Ciupek 25 
14. Maciej Michalak 10 
15. Stanisław Smok 20 
16. Jan Pokrzywniak 25 
17. Jarosław Wysota 20 
18. Włodzimierz Smakulski 20 
19. Grzegorz Stangret 40 
20. Angelika Pluta 25 

 
 
 

828 
 

UCHWAŁA NR XXIX/187/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 
 

z dnia 27 lutego 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru złoża wapieni „Raciszyn” wraz z terenem oddziaływania eksploatacji górniczej  

i terenami sąsiednimi we wsi Raciszyn 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 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, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458), art. 15, art. 20 i art. 29 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, Nr 220, poz. 
1413), w nawiązaniu do uchwały Nr XXXIII/220/05 
Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 
2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru obejmującego udokumen-
towane złoże wapieni „Raciszyn” zmienionej uch-
wałą Nr XXXVI/239/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r., 
Rada Miejska w Działoszynie, po stwierdzeniu 
zgodnoņci projektu planu ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Działoszyn uchwala, co nastĉ-
puje: 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru obej-
mującego udokumentowane złoża wapieni „Raci-
szyn” we wsi Raciszyn wraz z terenem oddziały-
wania eksploatacji górniczej i terenami sąsiednimi 
w granicach przedstawionych na rysunku planu. 

2. Integralnymi czĉņciami uchwały, są: 
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-
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łącznik Nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiące załącznik Nr 3 do uchwały. 

3. Granice obszaru objĉtego planem, o któ-
rym mowa w ust. 1, oznaczone są na rysunku pla-
nu miejscowego. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu, jest: 
1) stworzenie podstawy do prowadzenia polityki 

przestrzennej w obrĉbie udokumentowanego 
złoża wapieni o znaczeniu przemysłowym „Ra-
ciszyn” wraz z terenem oddziaływania eksplo-
atacji górniczej wsi Raciszyn oraz uzyskania 
koncesji na eksploatacjĉ dla przyszłych użyt-
kowników złoża; 

2) zapewnienie integracji wszelkich działań po-
dejmowanych w granicach obszaru i terenu 
górniczego, w celu: wykonania uprawnień ok-
reņlonych w koncesji, zapewnienia bezpieczeń-
stwa powszechnego oraz ochrony ņrodowiska; 

3) ustalenie kierunków rekultywacji terenu po 
zakończeniu eksploatacji. 

§ 3. 1. Pojĉcia i okreņlenia użyte w planie, a 
niezdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi prze-
pisami prawa. 

2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałĉ Rady Miejskiej w Działoszynie; 
2) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w granicach okreņlonych w § 1, bĉdą-
cy przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
opracowanie graficzne planu, wykonane na ak-
tualnej mapie sytuacyjno-wysokoņciowej w 
skali 1:2000, stanowiące załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

4) obszarze – należy przez to rozumieć obszar 
objĉty niniejszym planem, w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć czĉņć obsza-
ru objĉtego planem o okreņlonym rodzaju prze-
znaczenia podstawowego, dla którego zostają 
formułowane odrĉbne ustalenia, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 
oznaczony symbolem cyfrowym i literowym; 

6) uciążliwoņci (szkodliwe wpływy prowadzonej 
eksploatacji) – należy przez to rozumieć takie 
oddziaływanie na ņrodowisko, które w jakikol-
wiek niekorzystny sposób wpływa na zago-
spodarowanie powierzchni, zasoby ņrodowiska 
i jego podstawowe elementy, tj. wodĉ, powie-
trze, powierzchniĉ ziemi, glebĉ i zasoby wód, 

szatĉ roņlinną, klimat akustyczny, itd., a po-
ņrednio – na standardy przebywania w ņrodo-
wisku zwierząt i ludzi; 

7) filarze ochronnym – należy przez to rozumieć 
czĉņć złoża, która dla zabezpieczenia istniejącej 
i projektowanej zabudowy wsi Raciszyn, może 
być eksploatowana pod warunkiem mechanicz-
nego urabiania złoża bez użycia materiałów 
wybuchowych lub metodami z użyciem tych 
materiałów, prowadzonymi na podstawie spe-
cjalistycznej ekspertyzy; 

8) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć 
najmniejszą szerokoņć pasa ochronnego wy-
znaczonego wzdłuż obrzeża wyrobiska od-
krywkowego, zabezpieczającego obiekty stałe 
lub tereny położone w pobliżu wyrobiska przed 
zagrożeniami związanymi z działalnoņcią eks-
ploatacyjną, zgodnie z Polską Normą PN-G-
02100; 

9) obszarze górniczym – należy przez to rozumieć 
przestrzeń, w granicach której przedsiĉbiorca 
(tj. osoba prawna lub fizyczna posiadająca 
koncesjĉ na eksploatacjĉ kopaliny) jest upraw-
niony do wydobywania kopaliny, podziemnego 
bezzbiornikowego magazynowania substancji, 
podziemnego składowania odpadów oraz pro-
wadzenia robót górniczych niezbĉdnych do 
wykonywania koncesji; 

10) terenie górniczym – należy przez to rozumieć 
przestrzeń objĉtą przewidywanymi szkodliwy-
mi wpływami robót górniczych zakładu górni-
czego; 

11) wyrobisku górniczym – należy przez to rozu-
mieć przestrzeń w nieruchomoņci gruntowej 
lub w górotworze, powstałą w wyniku robót 
górniczych; 

12) zakładzie górniczym – należy przez to rozumieć 
wyodrĉbniony technicznie i organizacyjnie ze-
spół ņrodków służących bezpoņrednio do wy-
konywania działalnoņci regulowanej przepisa-
mi odrĉbnymi w zakresie wydobywania kopa-
lin oraz podziemnego bezzbiornikowego ma-
gazynowania substancji, a także podziemnego 
składowania odpadów, w tym wyrobiska gór-
nicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz in-
stalacje; 

13) zwałowisku tymczasowym – należy przez to 
rozumieć zwałowisko zewnĉtrzne, tworzone 
jedynie w I etapie eksploatacji złoża, tzn. do 
czasu zaistnienia możliwoņci wypełniania od-
padami wydobywczymi wyeksploatowanych 
do granic udokumentowania geologicznego 
wyrobisk górniczych; 

14) odpadach wydobywczych – należy przez to 
rozumieć odpady pochodzące z wydobywania 
kopaliny ze złoża „Raciszyn”, stanowiące nad-
kład znad tego złoża oraz masy ziemne i skalne 
wypełniające leje krasowe; 

15) obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych – należy przez to rozumieć obiekt 
przeznaczony do składowania odpadów wydo-
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bywczych; za obiekty unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych nie uznaje siĉ wyrobisk 
górniczych wypełnianych odpadami wydo-
bywczymi w celach rekultywacyjnych i techno-
logicznych; 

16) strefie kontrolowanej – należy przez to rozu-
mieć obszar wyznaczony po obu stronach linii 
elektroenergetycznej 15 kV, w którym operator 
sieci podejmuje czynnoņci w celu zapobieżenia 
działaniom mogącym mieć negatywny wpływ 
na trwałoņć i prawidłowoņć eksploatacji sieci; 

17) zabudowie wymagającej szczególnego opra-
cowania architektonicznego – należy przez to 
rozumieć zabudowĉ, dla której obowiązuje 
opracowanie indywidualnych projektów bu-
dowlanych, z uwzglĉdnieniem detali architek-
tonicznych oraz kolorystyki, sporządzonych 
przez osoby uprawnione do projektowania w 
specjalnoņci architektonicznej bez ograniczeń 
oraz nałożenie na inwestorów obowiązku za-
pewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją 
inwestycji; 

18) rekultywacji – należy przez to rozumieć przy-
wracanie wartoņci użytkowych i przyrodni-
czych terenom zdewastowanym i zdegrado-
wanym przez działalnoņć górniczą. 

§ 4. W planie, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu i linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy i gabaryty obiektów; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
ne na podstawie przepisów odrĉbnych; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działów nieruchomoņci; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

11) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la siĉ opłatĉ z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci. 

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu, są: 
1) tereny udokumentowanego złoża wapieni „Ra-

ciszyn”, przewidziane do eksploatacji górniczej 
oraz przewidziane do dokumentowania ewen-
tualnych zasobów poniżej dolnego poziomu 

zasobów udokumentowanych, oznaczone w 
planie symbolem 1PG, stanowiące projekto-
wany docelowy obszar górniczy; 

2) tereny zabudowy przemysłowej zaplecza za-
kładu górniczego, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 2P; 

3) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem 3PU; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 4MN-
U; 

5) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych i ogrodniczych oznaczone na 
rysunku planu symbolami 5RM i 6RM; 

6) tereny zabudowy usługowej – kultu religijne-
go, oznaczone na rysunku planu symbolem 
7U; 

7) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 8R; 

8) tereny przeznaczone do zalesienia, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 9R/ZL; 

9) tereny komunikacji – dróg publicznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 1KDG, 
2KDL, 3KDL, 4KDD i 5KDD; 

10) tereny komunikacji – dróg dojazdowych we-
wnĉtrznych do pól, własnoņci gminy, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem 6KDW i 7KDW. 

§ 6. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu 
są nastĉpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały: 
1) granice obszaru objĉtego planem; 
2) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu; 
3) granice udokumentowanego złoża wapieni 

„Raciszyn”; 
4) granice przewidywanego szkodliwego oddzia-

ływania eksploatacji górniczej, stanowiące pro-
jektowany docelowy teren górniczy; 

5) lokalizacja tymczasowego zwałowiska zewnĉ-
trznego nadkładu i wypełnienia lejów kraso-
wych; 

6) granica filara ochronnego dla zabudowy wsi 
Raciszyn; 

7) pas ochronny dla zabezpieczenia ulicy Polnej; 
8) strefa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej 

Nr 491 o symbolu 1KDG na drogĉ wewnĉtrzną 
do obsługi obszaru górniczego, składowiska 
zewnĉtrznego, zaplecza zakładu górniczego i 
terenu produkcyjno-usługowego; 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
10) granica strefy obserwacji archeologicznej; 
11) strefa ochrony krajobrazowej kapliczki, stano-

wiącej zabytek gminny; 
12) strefa zieleni izolacyjnej; 
13) odcinki istniejących linii elektroenergetycznych 

ņredniego napiĉcia 15 kV, przewidziane do za-
chowania ze strefami kontrolowanymi; 

14) odcinki istniejących napowietrznych linii elek-
troenergetycznych 15 kV – przewidziane do 
przeniesienia poza teren eksploatacji górniczej; 
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15) przeznaczenie terenów. 

 
Rozdział II 

Przepisy ogólne obowiązujące  
dla całego obszaru objĉtego planem 

 
§ 7. Na obszarze objĉtym planem, nie wy-

stĉpują obszary przestrzeni publicznej i w związku 
z tym plan nie ustala zasad ich kształtowania. 

§ 8. Na obszarze objĉtym planem, nie wy-
stĉpują obszary narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi i w związku z tym plan nie ustala szcze-
gólnych warunków ich zagospodarowania.  

§ 9. Na obszarze objĉtym planem, nie wy-
stĉpują podziemne urządzenia melioracji szczegó-
łowej.  

§ 10. Na obszarze objĉtym planem, ustala 
siĉ nastĉpujące ogólne zasady ochrony przyrody i 
ņrodowiska:  
1) eksploatacja surowców na terenie oznaczonym 

w planie symbolem 1PG, stanowi przedsiĉ-
wziĉcie mogące zawsze znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko przyrodnicze; 

2) zabudowa i działalnoņć prowadzona na terenie 
oznaczonym symbolem 2P i 3PU, może stano-
wić przedsiĉwziĉcia potencjalnie znacząco od-
działujące na ņrodowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu może być wymagane; 

3) na terenach o podstawowym przeznaczeniu 
pod zabudowĉ zagrodową i zabudowĉ miesz-
kaniowo-usługową – ustala siĉ zakaz realizo-
wania przedsiĉwziĉć mogących zawsze i po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko okreņlonych w przepisach odrĉbnych, dla 
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
na ņrodowisko jest lub może być wymagane; 

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2P, 3PU, 4MN-U, 5RM, 6RM, obo-
wiązuje zakaz lokalizacji budynków i urządzeń 
oraz prowadzenia działalnoņci, których uciążli-
woņć może wykraczać poza teren, do którego 
inwestor ma tytuł prawny; 

5) ustala siĉ zakaz prowadzenia działalnoņci go-
spodarczej powodującej emisjĉ odorów, na te-
renach oznaczonych symbolami 2P, 3PU i 
4MN-U; 

6) na terenach oznaczonych symbolami 5RM i 
6RM – zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń 
oraz prowadzenia działalnoņci usługowej i wy-
twórczej, mogącej powodować przekroczenia 
dopuszczalnych norm emisji hałasu okreņlo-
nych w przepisach odrĉbnych dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowĉ mieszkaniową, 
a dla terenów oznaczonych symbolem 4MN-U 
– dla terenów przeznaczonych pod zabudowĉ 
mieszkaniowo-usługową. Pozostałe tereny nie 
są klasyfikowane akustycznie, tj. nie podlegają 
ochronie akustycznej; 

7) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2P i 3PU, gdzie mogą powstawać 
odpady z grupy niebezpiecznych, obowiązuje 

postĉpowanie z tymi odpadami na podstawie 
przepisów odrĉbnych; 

8) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3PU, ustala siĉ obowiązek zacho-
wania dopuszczalnych norm emisji hałasu na 
granicy z terenami chronionymi akustycznie, tj. 
z terenem o symbolu 6RM; 

9) z wyłączeniem terenu projektowanej eksplo-
atacji górniczej, obowiązuje zachowanie wszy-
stkich istniejących zadrzewień i grup zieleni 
wysokiej; 

10) na terenie objĉtym planem, nie wystĉpują ob-
szary i obiekty cenne przyrodniczo, prawnie 
chronione.  

§ 11. Na obszarze objĉtym planem okreņla 
siĉ – w ramach zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego – elementy zagospodarowania 
przestrzennego: 
1) wymagające ukształtowania – obejmujące: 

a) tereny projektowanej eksploatacji górniczej 
po zakończeniu tej eksploatacji – poprzez za-
lesienie terenu jako docelowego kierunku re-
kultywacji,  

b) tereny projektowanej zabudowy przemysło-
wej i produkcyjno-usługowej, oznaczone w 
planie symbolami 2P i 3PU, w szczególnoņci 
tereny położone bezpoņrednio przy drodze 
wojewódzkiej – głównej, które ze wzglĉdu na 
ekspozycjĉ od strony drogi – stanowią zabu-
dowĉ o szczególnych wymaganiach architek-
tonicznych, 

c) tereny rolne przewidziane tymczasowo jako 
zwałowisko zewnĉtrzne, które po zakończe-
niu procesu zwałowania, wymagają ukształ-
towania powierzchni w sposób umożliwiają-
cy prowadzenie upraw rolnych, 

d) tereny przeznaczone do zalesienia, które bĉ-
dą spełniać zarówno rolĉ bufora przed zanie-
czyszczeniami z terenu eksploatacji górniczej 
dla istniejącej zabudowy, jak i ukształtują na 
nowo odbiór wizualny terenu po zachodniej 
stronie wyrobisk górniczych; 

2) wymagające kontynuacji procesu kształtowania 
– obejmujące tereny o rozpoczĉtych procesach 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczo-
ne w planie symbolem 4MN-U, stanowiące 
kontynuacjĉ zagospodarowania terenów poło-
żonych we wsi Raciszyn po północnej stronie 
ulicy Polnej, oznaczonej w planie symbolem 
2KDL; 

3) wymagające uporządkowania i uzupełnienia 
dotychczasowej zabudowy, obejmujące tereny 
w wiĉkszoņci zainwestowane zabudową zagro-
dową, z bardzo nieznacznym udziałem jedno-
rodzinnej, oznaczone w planie symbolami 5RM 
i 6RM; 

4) wymagające ochrony samego obiektu jako 
zabytku gminnego oraz ochrony ekspozycji, 
oznaczone w planie symbolem 7U.  

§ 12. Na obszarze objĉtym planem, ustala 
siĉ nastĉpujące zasady ochrony dziedzictwa kultu-
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rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 
1) istniejąca na terenie oznaczonym w planie 

symbolem 7U kapliczka, stanowi zabytek gmin-
ny podlegający zachowaniu i ochronie konser-
watorskiej; 

2) dla kapliczki, o której mowa w punkcie 1, plan 
wyznacza oznaczoną graficznie na rysunku pla-
nu strefĉ ochrony ekspozycji krajobrazowej. W 
strefie tej obowiązuje zakaz zabudowy i nasa-
dzeń wysoko rosnących drzew, przesłaniają-
cych widok na kapliczkĉ z dróg publicznych; 

3) plan wyznacza granicĉ strefy obserwacji arche-
ologicznej, w której obowiązuje zgłoszenie pla-
nowanej inwestycji wymagającej prowadzenia 
prac ziemnych do Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków, celem okreņlenia przez niego za-
kresu i formy niezbĉdnej ochrony.  

§ 13. Plan ustala nastĉpujące szczególne 
zasady zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegających ochronie, na podstawie przepisów 
odrĉbnych: 

– ustala siĉ strefy kontrolowane dla przewi-
dzianych do zachowania odcinków napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15 
kV, przedstawione na rysunku planu. Strefy 
obejmują tereny położone po 7,5 m od osi 
przebiegu linii w każdą stronĉ, w których 
ustala siĉ zakaz lokalizacji budynków miesz-
kalnych, zaņ w przypadku zabudowy nie-
mieszkalnej, ustala siĉ obowiązek uzgod-
nienia ewentualnego dopuszczenia zabu-
dowy i sposobu zagospodarowania terenu z 
zarządcą sieci.  

 
Rozdział III 

Przepisy szczegółowe 
 

§ 14. 1. Ustala siĉ nastĉpujące zasady za-
gospodarowania terenów, w granicach objĉtego 
planem projektowanego docelowego obszaru gór-
niczego „Raciszyn”, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1PG: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) eksploatacjĉ powierzchniową wapieni sta-
nowiących zasoby złoża wapieni „Raciszyn” 
– jako podstawowe przeznaczenie terenu,  

b) przeznaczenie dopuszczalne – na warunkach 
wynikających z przepisów odrĉbnych – loka-
lizacja wszelkiego rodzaju obiektów, urzą-
dzeń i sieci infrastruktury, urządzeń i ciągów 
transportowych oraz obiektów budowlanych 
związanych z potrzebami eksploatacji górni-
czej i przeróbki kopaliny. Dopuszcza siĉ do-
kumentowanie ewentualnych zasobów poni-
żej dolnego poziomu zasobów obecnie udo-
kumentowanych; 

2) warunki i zasady zagospodarowania terenu: 
a) plan dopuszcza, w ramach obecnych granic 

złoża „Raciszyn”, w zależnoņci od stanu wła-
dania gruntami, tworzenie mniejszych obsza-

rów górniczych pod warunkiem, że zasiĉg 
przewidywanego, szkodliwego oddziaływa-
nia eksploatacji poszczególnych czĉņci złoża 
w tych obszarach górniczych, nie przekroczy 
projektowanych granic terenu górniczego 
ustalonych dla całego złoża „Raciszyn” oraz 
zostanie zapewniona dla poszczególnych ob-
szarów górniczych dostĉpnoņć komunikacyj-
na,  

b) eksploatacja złoża wapieni wymagać bĉdzie 
utworzenia terenu górniczego, którego pro-
ponowane docelowe granice okreņla niniej-
szy plan miejscowy, 

c) sposób eksploatacji wapieni wynikać bĉdzie 
z planu ruchu i innych dokumentów, które 
przedsiĉbiorca jest zobowiązany sporządzić, 
zgodnie z przepisami odrĉbnymi dla całego 
złoża lub dla czĉņci złoża objĉtego tworzo-
nym obszarem górniczym. Należy w nich 
uwzglĉdnić m.in.: 
– obowiązek zachowania dotychczasowego 

przebiegu i parametry ulicy Polnej – gmin-
nej drogi publicznej klasy lokalnej, ozna-
czonej w planie symbolem 2KDL, 

– obowiązek zminimalizowania ujemnego 
wpły-wu eksploatacji, w szczególnoņci na 
wyznaczone planem tereny o różnym prze-
znaczeniu, poprzez okreņlony sposób eks-
ploatacji górniczej w czĉņci złoża położo-
nego w granicach filara ochronnego, 

d) realizacja ww. ustaleń, w szczególnoņci dla 
obszaru położonego w granicach filara 
ochronnego, bĉdzie wymagać rozważenia 
ewentualnoņci dopuszczenia pozyskania wa-
pieni, poprzez mechaniczne urabianie bez 
użycia materiałów wybuchowych lub meto-
dami z użyciem tych materiałów prowadzo-
nymi na podstawie specjalistycznej eksperty-
zy. Na terenie położonym poza granicami fi-
lara ochronnego, dopuszcza siĉ eksploatacjĉ 
wapieni przy użyciu materiałów wybucho-
wych, 

e) do czasu uzyskania koncesji i podjĉcia eks-
ploatacji złoża, dopuszcza siĉ czasowe kon-
tynuowanie gospodarki rolnej, z zakazem ja-
kiejkolwiek zabudowy i realizacji budowli i 
urządzeń niezwiązanych z przyszłą eksploata-
cją, 

f) ustala siĉ obowiązek przeniesienia poza gra-
nice projektowanego obszaru górniczego ist-
niejącej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15 kV wraz z odgałĉzieniami do stacji 
transformatorowych o numerach 7-1242 i 7-
1243 położonych poza granicami planu, z 
możliwoņcią zmiany linii na kablowe, 

g) ustala siĉ obowiązek rekultywacji powstałych 
wyrobisk górniczych, w sposób zgodny z za-
twierdzonym projektem rekultywacji, poprzez 
całkowitą lub czĉņciową ich niwelacjĉ pole-
gającą na wypełnieniu (zagospodarowaniu) 
w ich wnĉtrzu odpadów wydobywczych po-
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wstających w związku z eksploatacją złoża 
objĉtego niniejszym planem. 
Powstałe, wstĉpnie zrekultywowane tereny, 
należy docelowo zagospodarować w kierun-
ku leņnym. Czĉņć mas ziemnych i skalnych 
przemieszczanych, w związku z wydobywa-
niem kopaliny ze złoża powstających w I eta-
pie eksploatacji, może zostać zagospodaro-
wana na zwałowisku tymczasowym, ze-
wnĉtrznym (przeznaczonym docelowo, po 
przeprowadzonej rekultywacji, na cele rolni-
cze) i na wałach ziemnych zabezpieczających 
wyrobisko górnicze i zagospodarowanych w 
kierunku leņnym, 

h) warunki i sposób zagospodarowania (uniesz-
kodliwiania) mas ziemnych lub skalnych po-
wstających i przemieszczanych w związku z 
wydobywaniem kopalin ze złóż, zostaną każ-
dorazowo okreņlone w aktualnym projekcie 
rekultywacji wyrobisk górniczych, planie ru-
chu zakładu górniczego oraz innych doku-
mentach dotyczących prowadzenia ruchu 
górniczego, 

i) obsługĉ komunikacyjną terenu zapewnią za-
kładowe drogi wewnĉtrzne (niepubliczne), 
ustalone w odrĉbnie sporządzonym planie 
ruchu lub innych dokumentach, do sporzą-
dzenia których przedsiĉbiorca jest zobowią-
zany w przepisach odrĉbnych, z wyprowa-
dzeniem z drogi głównej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 1KDG w strefie zjaz-
du publicznego na jedną drogĉ wewnĉtrzną 
oraz z drogi lokalnej oznaczonej symbolem 
2KDL, za poņrednictwem drogi wewnĉtrznej 
w strefie pasa ochronnego drogi; 

3) podziały nieruchomoņci: ewentualne podziały 
nieruchomoņci mogą być dopuszczone, pod 
warunkiem wykazania związku z eksploatacją 
surowców; 

4) warunki ochrony ņrodowiska i bezpieczeństwa 
powszechnego:  
a) działalnoņć górnicza bĉdzie obejmować war-

stwĉ suchą i bĉdzie prowadzona bez odwad-
niania złoża, 

b) uciążliwoņć eksploatacji, w tym zwłaszcza 
oddziaływanie eksploatacji górniczej w za-
kresie wymagań dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego, nie może 
wykraczać poza proponowane do utworzenia 
granice terenu górniczego, a zwłaszcza: 
– na granicy terenów przeznaczonych pod 

zabudowĉ mieszkaniowo-usługową, nie 
mogą być przekroczone dopuszczalne po-
ziomy emisji hałasu, ustalone w przepisach 
odrĉbnych dla terenów zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej, 

– na granicy terenów przeznaczonych pod 
zabudowĉ zagrodową, nie mogą być prze-
kroczone poziomy emisji hałasu, ustalone 
w przepisach odrĉbnych dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej,  

– na granicy terenów przeznaczonych pod 
zabudowĉ mieszkaniowo-usługową i zabu-
dowĉ zagrodową, nie mogą być przekro-
czone dopuszczalne dla zabudowy miesz-
kaniowej poziomy zanieczyszczenia powie-
trza, powodowane przez ņrodki transportu, 
emisje pyłów, itp., 

– strefa szkodliwych drgań sejsmicznych, 
strefa rozrzutu odłamków skalnych oraz 
strefa podmuchu fali uderzeniowej, powo-
dowane robotami strzałowymi, nie może 
przekroczyć ustalonej na rysunku planu 
granicy terenu górniczego,  

– ustala siĉ obowiązek uwzglĉdnienia prze-
biegu granicy filara ochronnego dla zabez-
pieczenia zabudowy wsi Raciszyn, przed 
przewidywanymi szkodliwymi wpływami 
eksploatacji górniczej. Dla czĉņci złoża w 
obszarze filara ochronnego, obowiązują 
szczególne metody eksploatacji wapieni 
okreņlone w planie ruchu i innych doku-
mentach, które przedsiĉbiorca jest zobo-
wiązany sporządzić na podstawie przepi-
sów odrĉbnych, 

c) ustala siĉ obowiązek sukcesywnej rekultywa-
cji wyrobiska górniczego, zgodnie z zatwier-
dzonym projektem rekultywacji poprzez cał-
kowitą lub czĉņciową niwelacjĉ, polegającą 
na zagospodarowaniu w nim odpadów wy-
dobywczych powstających w związku z eks-
ploatacją złoża oraz zagospodarowanie w 
kierunku leņnym,  

d) ustala siĉ obowiązek obwałowania masami 
ziemnymi górnej krawĉdzi wyrobiska górni-
czego, na całej jej długoņci z docelowym za-
drzewieniem utworzonych wałów, 

e) ustala siĉ obowiązek zabezpieczenia przed 
osuwaniem siĉ mas ziemnych skarp wyrobi-
ska górniczego oraz stoków zwałowiska po 
zakończeniu eksploatacji; 

5) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturĉ 
techniczną: 
a) zaopatrzenie w wodĉ: z własnej studni głĉbi-

nowej lub z wodociągu gminnego z rozpro-
wadzeniem po terenie eksploatacji, według 
potrzeb technologicznych i bezpieczeństwa 
pożarowego okreņlonych w planie ruchu, 

b) odprowadzenie ņcieków bytowo-gospodar-
czych – brak potrzeb, 

c) odprowadzenie ņcieków deszczowych – po-
wierzchniowe, 

d) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną: z wła-
snego źródła energii – abonenckiej stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV, przewidzianej 
do budowy na terenie strefy zaplecza zakładu 
górniczego, z rozprowadzeniem siecią po te-
renie przewidzianym do eksploatacji – we-
dług potrzeb okreņlonych w planie ruchu, 

e) przebiegająca przez teren projektowanej eks-
ploatacji napowietrzna linia elektroenerge-
tyczna 15 kV oraz jej odgałĉzienia podlegają 
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– staraniem inwestora lub użytkownika ob-
szaru górniczego – przełożeniu poza teren 
przewidzianej eksploatacji na warunkach 
uzgodnionych z właņciwym zakładem ener-
getycznym, 

f) gospodarka odpadami: odpady powstałe na 
terenie zakładu górniczego (z wyłączeniem 
odpadów wydobywczych, które lokowane w 
wyrobisku górniczym w celach rekultywacyj-
nych, nie bĉdą stanowić obiektów unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych) zostaną 
zagospodarowane w ramach przyjĉtego sys-
temu ich gromadzenia i utylizacji oraz uzy-
skanych w tym zakresie decyzji i pozwoleń, 

g) zaopatrzenie w energiĉ cieplną: brak potrzeb. 
§ 15. 1. Na terenie przemysłowym przewi-

dzianym jako budowa zaplecza zakładu górnicze-
go, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2P, 
ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenów: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa prze-
mysłowa, stanowiąca w szczególnoņci zaple-
cze zakładu górniczego, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty admini-
stracyjno-socjalne, budynki gospodarcze, sta-
cja transformatorowa, tymczasowe składowi-
ska surowca ze złoża przeznaczonego do kru-
szenia, sortowania lub sprzedaży, lokalizacja 
mobilnych urządzeń krusząco-sortujących, 
parkingi, drogi dojazdowe wewnĉtrzne, zie-
leń i urządzenia obsługi technicznej; 

2) zasady i warunki zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 
a) lokalizacja zabudowy z uwzglĉdnieniem nie-

przekraczalnych linii zabudowy, poprowa-
dzonych zgodnie z rysunkiem planu,  

b) ustala siĉ obowiązek zapewnienia miejsc 
parkingowych dla minimum 30% liczby za-
trudnionych, 

c) obsługĉ komunikacyjną terenu w okresie 
eksploatacji złoża i po jej zakończeniu, za-
pewni zakładowa droga wewnĉtrzna (niepu-
bliczna) wyprowadzona z drogi wojewódzkiej 
Nr 491 głównej, oznaczonej w planie symbo-
lem 1KDG, w strefie przedstawionej na ry-
sunku planu (zjazd publiczny), 

d) obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej; 
3) wskaźniki, parametry i gabaryty zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie 60%, jako maksy-

malnego wskaźnika powierzchni zabudowy, 
b) obowiązuje zachowanie minimum 20% tere-

nu, jako powierzchni biologicznie czynnej, 
c) maksymalna wysokoņć zabudowy przemy-

słowej – 2 kondygnacje nadziemne, maksy-
malnie 12 m do najwyższego punktu dachu, 
wysokoņć urządzeń i budowli związanych z 
technologią prowadzonej działalnoņci – mak-
symalnie 20 m, wysokoņć zabudowy gospo-
darczej – 1 kondygnacja nadziemna, maksy-
malnie 7 m do kalenicy, wysokoņć budynków 

administracyjno-socjalnych – do 2 kondy-
gnacji, maksymalnie 10 m do gzymsu i 12 m 
do kalenicy, 

d) geometria dachów: dwuspadowe o kątach 
nachylenia połaci w przedziale 10-40o, z do-
puszczeniem dachu płaskiego dla czĉņci ad-
ministracyjno-socjalnej, kalenice dachów – 
dowolne, 

e) nie ustala siĉ dopuszczalnej szerokoņci ele-
wacji frontowych budynków, 

f) warunki scalania i podziału terenu: nie prze-
widuje siĉ wtórnych podziałów nieruchomo-
ņci, teren jest własnoņcią jednego inwestora i 
przewidziany do zagospodarowania w cało-
ņci; 

4) zasady wyposażenia w infrastrukturĉ techni-
czną: 
a) zaopatrzenie w wodĉ: z własnej studni głĉbi-

nowej lub z wodociągu gminnego, z obo-
wiązkiem wyposażenia w hydranty naziemne 
do celów p.poż., 

b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: doce-
lowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; 
do czasu budowy sieci – dopuszcza siĉ od-
prowadzanie ņcieków do szczelnego zbiorni-
ka bezodpływowego, z wywozem do punktu 
zlewowego przy miejskiej oczyszczalni ņcie-
ków w Działoszynie, 

c) odprowadzenie wód deszczowych: powierz-
chniowe, a z utwardzonych nawierzchni – w 
systemie zorganizowanym z odprowadze-
niem do odbiornika wód opadowych położo-
nego na północ od obszaru objĉtego planem 
i uwzglĉdnieniem zapewnienia podczyszcze-
nia w urządzeniach na wlocie do odbiornika, 

d) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną: linią ni-
skiego napiĉcia wyprowadzoną z abonenc-
kiej stacji transformatorowej przewidzianej 
do budowy, na warunkach uzgodnionych z 
właņciwym zakładem energetycznym,  

e) odpady komunalne: gromadzone w pojemni-
kach ustawionych na terenie z wywozem na 
składowisko odpadów, w ramach zakłado-
wego systemu gromadzenia i utylizacji od-
padów,  

f) ogrzewanie budynków zaplecza zakładu gór-
niczego i zabudowy przemysłowej: z indywi-
dualnego źródła ciepła wykorzystującego 
technologie i paliwa ekologiczne, niezwiąza-
ne z emisją do atmosfery niedopuszczalnych 
szkodliwych zanieczyszczeń stałych i gazo-
wych, zapewniające spełnienie norm ņrodo-
wiskowych (noņniki energii: gaz propan-
butan lub przewodowy, olej opałowy, ener-
gia elektryczna, eko-groszek). 
§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem 3PU, ustala siĉ:  
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa pro-

dukcyjna, zabudowa usługowa, składy i maga-
zyny z obiektami i urządzeniami towarzyszący-
mi; 
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2) przeznaczenie dopuszczalne – parkingi, drogi 

dojazdowe wewnĉtrzne, tymczasowe składowi-
ska surowca ze złoża przeznaczonego do kru-
szenia, sortowania lub sprzedaży, lokalizacja 
mobilnych urządzeń krusząco-sortujących, zie-
leń izolacyjna, zieleń niska; 

3) dopuszcza siĉ budowĉ stacji paliw płynnych i 
gazowych z urządzeniami towarzyszącymi. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
ustala siĉ: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) budowĉ nowych obiektów o funkcjach okre-

ņlonych w ust. 1, z uwzglĉdnieniem nieprze-
kraczalnej linii zabudowy według rysunku 
planu,  

b) zabudowĉ należy traktować jako wymagają-
cą szczególnego opracowania architektonicz-
nego, 

c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków o 
funkcjach chronionych, 

d) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej 
wysokiej wzdłuż północnej granicy terenu 
sąsiadującego z terenem zabudowy zagro-
dowej, 

e) ustala siĉ wskaźniki parkingowe dla oblicze-
nia liczby miejsc postojowych: dla zabudowy 
usługowej – min. 3 miejsca postojowe na 100 
m2 powierzchni użytkowej, dla zabudowy 
przemysłowej i produkcyjno-usługowej – 
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrud-
nione,  

f) realizacjĉ nowej zabudowy na całym terenie 
oznaczonym symbolem lub w oparciu o po-
działy według zasad okreņlonych w ust. 3, 

g) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ zabudowy przy 
granicy działek, położonych wewnątrz terenu 
okreņlonego nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy, 

h) od strony drogi głównej i wzdłuż południo-
wej granicy terenu, obowiązuje zakaz stoso-
wania ogrodzeń pełnych z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych, 

i) obsługa komunikacyjna: z drogi wojewódz-
kiej głównej, oznaczonej symbolem 1KDG w 
strefie wyprowadzenia drogi wewnĉtrznej, 
dla obsługi terenów oznaczonych symbolami 
1PG, 2P. Ustala siĉ możliwoņć dopuszczenia 
innych zjazdów publicznych za zgodą zarząd-
cy drogi; 

2) parametry, wskaźniki i gabaryty kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna wysokoņć zabudowy admini-

stracyjno-socjalnej i usługowej – dwie kon-
dygnacje naziemne o maksymalnej wysoko-
ņci do kalenicy 12 m, 

b) maksymalna wysokoņć zabudowy produk-
cyjnej i magazynowej – 1 kondygnacja użyt-
kowa, jednak nie wiĉcej niż 12,0 m; ograni-
czenie to nie dotyczy urządzeń technologicz-
nych, takich jak: kominy, silosy, maszty, itp., 

których maksymalna wysokoņć nie powinna 
przekraczać 20 m, 

c) maksymalna wysokoņć garaży i budynków 
gospodarczych – 1 kondygnacja użytkowa, 
jednak nie wiĉcej niż 8 m do kalenicy, 

d) geometria dachów: dachy dwuspadowe o 
kącie nachylenia odpowiadających sobie po-
łaci min. 20o; dla zabudowy usługowej i ad-
ministracyjno-socjalnej, dopuszcza siĉ dachy 
płaskie, 

e) nie ustala siĉ maksymalnej szerokoņci ele-
wacji frontowych budynków produkcyjno-
usługowych i usługowych, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni terenu oznaczonego 
symbolem – 60%, 

g) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 25% powierzchni terenu w grani-
cach oznaczonych symbolem, 

h) maksymalna wysokoņć ogrodzeń – 200 cm; 
3) zasady scaleń i podziałów nieruchomoņci: teren 

jest własnoņcią jednego inwestora i może być 
zagospodarowany w całoņci lub w ramach ist-
niejących podziałów na działki, bez możliwoņci 
wtórnych podziałów. Warunkiem zagospoda-
rowania poszczególnych działek, jest zapew-
nienie obsługi komunikacyjnej drogą we-
wnĉtrzną niepubliczną, wyprowadzoną w stre-
fie zjazdu publicznego z drogi głównej; 

4) zasady uzbrojenia terenu:  
a) w zakresie zaopatrzenia w wodĉ i energiĉ 

elektryczną – docelowo – z sieci wodociągo-
wej i przy wykorzystaniu obiektów i urządzeń 
zrealizowanych dla uzbrojenia strefy zaplecza 
zakładu górniczego, z obowiązkiem wyposa-
żenia terenu w hydranty naziemne do celów 
p.poż., 

b) w zakresie odprowadzania ņcieków deszczo-
wych: po podczyszczeniu w urządzeniach 
oczyszczających zlokalizowanych na wła-
snym terenie, ņcieki deszczowe bĉdą odpro-
wadzane do odpowiednio przystosowanych i 
udrożnionych rowów i (lub) zbiorników od-
parowujących, 

c) w zakresie odprowadzania ņcieków sanitar-
nych: docelowo do sieci kanalizacji sanitar-
nej: do czasu budowy sieci – dopuszcza siĉ 
gromadzenie ņcieków w szczelnych, atesto-
wanych zbiornikach bezodpływowych i ich 
opróżnianie w punkcie zlewowym oczysz-
czalni ņcieków w Działoszynie,  

d) w zakresie odprowadzania ewentualnych 
ņcieków technologicznych (o ile takowe bĉ-
dą), plan ustala obowiązek ich neutralizacji i 
wstĉpnego podczyszczania w granicach wła-
snego terenu przed wprowadzeniem do sieci 
kanalizacyjnej, 

e) ogrzewanie budynków: z indywidualne-
go(ych) źródła ciepła wykorzystującego(ych) 
technologie i paliwa ekologiczne, niezwiąza-
ne z emisją do atmosfery niedopuszczalnych 
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szkodliwych zanieczyszczeń stałych i gazo-
wych, zapewniające spełnienie norm ņrodo-
wiskowych (noņniki energii: gaz propan-
butan lub przewodowy, olej opałowy, ener-
gia elektryczna, eko-groszek), 

f) odpady komunalne bĉdą gromadzone w po-
jemnikach ustawionych na poszczególnych 
działkach, segregowane i sortowane w miej-
scu ich powstawania i wywożone na gminne 
składowisko odpadów przez wyspecjalizo-
wane służby. 
§ 17. 1. Dla terenów, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem 4MN-U, ustala siĉ: 
1) podstawowe przeznaczenie – zabudowĉ miesz-

kaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usłu-
gami na potrzeby lokalne oraz budynkami go-
spodarczymi i urządzeniami towarzyszącymi, 
zabudowĉ mieszkaniowo-usługową; 

2) tymczasowe użytkowanie terenu: zabudowa 
związana z prowadzeniem gospodarstw rol-
nych i ogrodniczych. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
ustala siĉ: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) zachowuje siĉ istniejącą zabudowĉ mieszka-

niową jednorodzinną oraz towarzyszącą jej 
zabudowĉ gospodarczą, z możliwoņcią re-
montów, przebudowy i rozbudowy, 

b) budowĉ nowych obiektów o funkcjach, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem 
nowej zabudowy zagrodowej; dopuszcza siĉ 
adaptacjĉ istniejącej zabudowy zagrodowej 
do funkcji podstawowej, 

c) zachowanie dotychczasowych zasad obsługi 
komunikacyjnej terenu, tj. z ulicy Polnej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 2KDL, 

d) możliwoņć usytuowania budynków miesz-
kalnych bezpoņrednio przy granicy działek 
tylko na istniejących działkach, których sze-
rokoņć jest mniejsza niż 18 m, na działkach 
szerszych niż 18 m – dopuszcza siĉ sytuowa-
nie przy granicy tylko budynków gospodar-
czych, 

e) dopuszcza siĉ uwzglĉdnienie lokali usługo-
wych w bryle budynku mieszkalnego, 

f) w przypadku prowadzenia usługowej działal-
noņci gospodarczej – obowiązek zapewnienia 
min. 2 miejsc parkingowych w granicach 
własnych działek, na działkach z wyłącznie 
zabudową mieszkaniową i tymczasową za-
budową zagrodową – min. 1 miejsce parkin-
gowe, 

g) zakaz ogrodzeń pełnych oraz z prefabryko-
wanych elementów betonowych i żelbeto-
nowych od strony ulicy Polnej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 2KDL; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoņć budynków mieszkalnych: do 2 

kondygnacji naziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, jednak nie wiĉcej niż 9 m do kale-
nicy, 

b) dopuszcza siĉ podpiwniczenia budynków do 
1 m npt., 

c) wysokoņć budynków gospodarczych, usłu-
gowych i wolnostojących garaży, 1 kondy-
gnacja użytkowa, lecz nie wiĉcej niż 7 m do 
kalenicy, 

d) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe 
lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 20-45o, dla budyn-
ków gospodarczych i garaży dopuszcza siĉ 
dachy jednospadowe o minimalnym kącie 
nachylenia połaci 15o, dla budynków usłu-
gowych – dachy dwuspadowe z dopuszcze-
niem płaskich,  

e) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych – 15,0 m, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy go-
spodarczej na 1 działce – 80 m2, maksymalna 
powierzchnia zabudowy usługowej – 70% 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalne-
go, 

g) maksymalny udział powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działek w granicach 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi – 
30%, 

h) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%, 

i) maksymalna wysokoņć ogrodzeń – 180 cm; 
3) zasady scaleń i podziałów nieruchomoņci: do-

puszcza siĉ podziały nieruchomoņci pod wa-
runkiem łącznego spełnienia zasad: 
a) minimalna powierzchnia działek powstałych 

po podziale – 1.200 m2, 
b) dzielone działki, bĉdą miały zapewniony bez-

poņredni dostĉp do ul. Polnej, 
c) szerokoņć boku działki przylegającego do 

drogi publicznej nie bĉdzie mniejsza niż 20 
m, 

d) kąt nachylenia linii podziału w stosunku do 
drogi publicznej bĉdzie taki sam, jak jedna z 
bocznych granic dzielonej działki, 

e) zostanie uwzglĉdniony dojazd do czĉņci nie-
ruchomoņci przeznaczonych do zalesienia, 

f) zasady, o których mowa w punktach a-d, nie 
dotyczą podziałów mających na celu powiĉk-
szenie nieruchomoņci lub regulacjĉ granic 
istniejących; 

4) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturĉ 
techniczną:  
a) zaopatrzenie w wodĉ: z istniejącego wodo-

ciągu gminnego, z obowiązkiem wyposaże-
nia terenu w hydranty naziemne do celów 
p.poż., 

b) odprowadzenie ņcieków bytowo-gospodar-
czych: docelowo do sieci kanalizacji sanitar-
nej; do czasu budowy sieci – do szczelnego 
zbiornika bezodpływowego z obowiązkiem 
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opróżniania przez licencjonowanego przez 
gminĉ przewoźnika do miejskiej oczyszczalni 
ņcieków w Działoszynie, 

c) odprowadzenie ņcieków deszczowych – po-
wierzchniowe, po własnym terenie, 

d) zasilanie w energiĉ elektryczną: z istniejącej 
sieci elektroenergetycznej niskiego napiĉcia, 

e) ogrzewanie budynków: w przypadku realiza-
cji kotłowni indywidualnej – zalecenie wyko-
rzystywania ekologicznych noņników energii 
cieplnej (gaz propan butan, gaz przewodowy, 
energia elektryczna, olej opałowy o niskiej 
zawartoņci siarki, eko-groszek), 

f) odpady: obowiązek wyposażenia każdej nie-
ruchomoņci w pojemniki do gromadzenia 
odpadów komunalnych, utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym oraz wywóz w systemie zor-
ganizowanym na składowisko odpadów ko-
munalnych przez koncesjonowanego przez 
gminĉ przewoźnika. 
§ 18. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 5RM i 6RM, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-

dowa związana z prowadzeniem gospodarstw 
rolnych i ogrodniczych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne; usługi nieuciążli-
we na potrzeby lokalne, zabudowa gospodar-
cza. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, 
ustala siĉ: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) adaptuje siĉ istniejącą zabudowĉ zagrodową 

związaną z prowadzeniem gospodarstw rol-
nych i ogrodniczych oraz istniejącą zabudo-
wĉ mieszkaniową jednorodzinną, z możliwo-
ņcią remontów, przebudowy i rozbudowy, 

b) dopuszcza siĉ budowĉ nowych budynków 
mieszkalnych i budynków w ramach zabu-
dowy zagrodowej, a także budynków usłu-
gowych o funkcji dopuszczalnej, z uwzglĉd-
nieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy i 
strefy kontrolowanej od linii 15 kV przewi-
dzianej do zachowania, 

c) wyklucza siĉ zabudowĉ inwentarską związa-
ną z wielkotowarowymi fermami hodowla-
nymi, wymagającymi sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na ņrodowisko, 

d) dopuszcza siĉ sytuowanie zabudowy gospo-
darczej, usługowej i garaży bezpoņrednio 
przy granicach działek, lokalizacja zabudowy 
inwentarskiej i składowej – wyłącznie na za-
sadach zgodnych z przepisami odrĉbnymi, 

e) obowiązek zapewnienia na działkach miejsc 
parkingowych wynikających z potrzeb zwią-
zanych z prowadzoną działalnoņcią usługo-
wą, wg zasady 1 miejsce na 3 osoby zatrud-
nione, jednak nie mniej niż 1 miejsce posto-

jowe na działce, 
f) zachowanie dotychczasowych zasad obsługi 

komunikacyjnej działek: dla terenów ozna-
czonych symbolem 5RM – z ulicy Leņnej 
oznaczonej symbolem 3KDL i z dróg dojaz-
dowych oznaczonych symbolami 4KDD i 
5KDD, dla terenu o symbolu 6RM – z drogi 
wojewódzkiej Nr 491 – głównej, oznaczonej 
w planie symbolem 1KDG, 

g) zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz z pre-
fabrykowanych elementów betonowych od 
strony dróg publicznych, 

h) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków miesz-
kalnych w strefie kontrolowanej od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV; 
ewentualne dopuszczenie innej zabudowy o 
funkcjach niemieszkalnych i sposób zago-
spodarowania w granicach strefy podlega 
obowiązkowi uzgodnienia z zarządcą sieci na 
etapie pozwolenia na budowĉ; 

2) wskaźniki, parametry i gabaryty kształtowania 
zabudowy oraz zasady zagospodarowania te-
renu: 
a) wysokoņć budynków mieszkalnych: do 2 

kondygnacji naziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, maksymalnie 9 m do kalenicy, za-
budowy gospodarczej i garażowej – 1 kon-
dygnacja użytkowa, maksymalnie 6 m do ka-
lenicy, zabudowy usługowej – 1 kondygnacja 
użytkowa i 5 m do kalenicy, dopuszcza siĉ 2 
kondygnacje użytkowe dla zabudowy zwią-
zanej z potrzebami gospodarstwa rolnego, 
jednak nie wiĉcej niż wysokoņć budynku 
mieszkalnego do kalenicy, 

b) dachy budynków mieszkalnych dwu lub wie-
lospadowe o głównej kalenicy równoległej 
do dróg publicznych; dopuszcza siĉ dachy 
jednospadowe dla zabudowy gospodarczej i 
związanej z potrzebami zagrody rolniczej. 
Dachy należy projektować o równym kącie 
nachylenia odpowiadających sobie połaci w 
zakresie 20-45o, 

c) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych – 14 m, 

d) maksymalny udział powierzchni budynków o 
usługowej funkcji dopuszczalnej – 30% po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, 

e) maksymalny udział powierzchni zabudowa-
nej w stosunku do powierzchni działek – 
30%, 

f) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%, 

g) maksymalna wysokoņć ogrodzeń od strony 
ulicy – 180 cm; 

3) zasady podziałów nieruchomoņci: dopuszcza 
siĉ podziały nieruchomoņci, pod warunkiem że: 
a) zostanie zachowana min. powierzchnia 1,500 

m2, a kształt nowo wydzielonych działek 
umożliwi ich prawidłowe zagospodarowanie 
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funkcją podstawową,  

b) dzielone działki bĉdą miały zapewniony bez-
poņredni dostĉp do drogi publicznej na dłu-
goņci min. 22 m, 

c) dzielone działki bĉdą miały zapewnioną moż-
liwoņć wyposażenia w infrastrukturĉ tech-
niczną, 

d) zostanie zachowany kąt nachylenia linii po-
działu równoległy do jednej z bocznych gra-
nic działki podlegającej podziałowi, 

e) zostanie zachowany dostĉp do położonej w 
głĉbi czĉņci nieruchomoņci przewidzianej do 
zalesienia,  

f) zasady, o których mowa w punktach a - e, nie 
obejmują przypadków podziałów mających 
na celu powiĉkszenie nieruchomoņci lub re-
gulacjĉ ich granic; 

4) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturĉ 
techniczną: jak w § 17 ust. 2 pkt 4.  

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 7U, ustala siĉ: 
1) podstawowe przeznaczenie terenu:  zabudowa 

usługowa – usługi kultu religijnego z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi; 

2) adaptacjĉ istniejącej kapliczki, z możliwoņcią 
remontów na warunkach uzgodnionych z WKZ; 

3) zakaz zmiany istniejących dotychczasowych 
gabarytów, wysokoņci i bryły kapliczki; 

4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 
1% powierzchni terenu oznaczonego symbo-
lem; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej – 98%; 

6) teren nie wymaga zapewnienia miejsc parkin-
gowych; 

7) zakaz ogrodzenia terenu; 
8) zachowanie dotychczasowej obsługi komunika-

cyjnej z drogi wojewódzkiej Nr 491, głównej, 
oznaczonej symbolem 1KDG. 

§ 20. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 8R, plan ustala: 
1) tereny rolne jako podstawowe przeznaczenie 

terenów; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: przez działki ozna-

czone numerami ewidencyjnymi 884 i 866 – 
poprowadzenie drogi wewnĉtrznej dojazdowej 
(niepublicznej) do terenu powierzchniowej eks-
ploatacji górniczej, prowadzenie niezbĉdnych 
urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej 
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym; 

3) przeznaczenie tymczasowe: na czĉņci terenu 
oznaczonego graficznie na rysunku planu – 
miejsce przeznaczone pod zagospodarowanie 
na zwałowisku zewnĉtrznym mas ziemnych lub 
skalnych powstających i przemieszczanych w 
związku z wydobywaniem kopalin ze złoża w I 
etapie jego eksploatacji.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
ustala siĉ: 
1) zakaz zabudowy; 

2) zachowanie dotychczasowych zasad obsługi 
komunikacyjnej, tj. z drogi wojewódzkiej Nr 
491, głównej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDG, z drogi gminnej lokalnej 
oznaczonej symbolem 3KDL oraz z gminnej 
drogi dojazdowej wewnĉtrznej, oznaczonej 
symbolem 7KDW; 

3) podziały dopuszczalne na zasadach wynikają-
cych z przepisów odrĉbnych dla terenów prze-
znaczonych pod uprawy rolne. 

§ 21. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 9R/ZL, plan ustala: 
1) zalesienie jako podstawowe przeznaczenie te-

renu; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: prowadzenie nie-

zbĉdnych urządzeń sieciowych infrastruktury 
technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokal-
nym, na warunkach uzgodnionych z gestorami 
sieci oraz właņcicielami gruntów; 

3) dopuszcza siĉ wyprowadzenie drogi dojazdo-
wej wewnĉtrznej (niepublicznej w strefie pasa 
ochronnego zabezpieczającego ul. Polną 
(2KDL). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
ustala siĉ: 
1) zakaz zabudowy; 
2) do czasu zalesienia – dopuszcza siĉ dotychcza-

sowe użytkowanie terenu; 
3) dopuszcza siĉ podziały nieruchomoņci, pod 

warunkiem wykazania celu związanego z prze-
znaczeniem podstawowym.  

§ 22. 1. Wyznacza siĉ tereny komunikacji, 
dróg publicznych z ustaleniem klasy drogi, ozna-
czone symbolami: 
1) 1KDG – droga wojewódzka Nr 491, główna, 

relacji Działoszyn-Czĉstochowa; 
2) 2KDL – droga gminna (ul. Polna), lokalna; 
3) 3KDL – droga gminna (ul. Leņna), lokalna; 
4) 4KDD – droga gminna, dojazdowa; 
5) 5KDD – droga gminna, dojazdowa.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
ustala siĉ: 
1) podstawowe przeznaczenie: komunikacja pu-

bliczna; 
2) dopuszczalne przeznaczenie: z wyłączeniem 

drogi wojewódzkiej – głównej, realizacjĉ sieci 
infrastruktury technicznej (naziemnej i pod-
ziemnej) wszystkich mediów w granicach linii 
rozgraniczających dróg lokalnych i dojazdo-
wych. W przypadku zaistnienia kolizji pomiĉdzy 
istniejącymi sieciami uzbrojenia, a projektowa-
nym zainwestowaniem terenu, dopuszcza siĉ 
przełożenie lub kablowanie sieci na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą sieci i właņcicielem 
terenu.   

3. Dla poszczególnych dróg, ustala siĉ na-
stĉpujące warunki i parametry funkcjonalno-
przestrzenne: 
1) dla drogi wojewódzkiej, głównej: – minimum 

szerokoņć korytarza w liniach rozgraniczających 
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25 m; 

2) dla dróg gminnych, lokalnych: – minimum sze-
rokoņć korytarza w liniach rozgraniczających 
12,0 m; 

3) dla dróg dojazdowych – minimum szerokoņć 
korytarza w liniach rozgraniczających 10,0 m. 

§ 23. 1. Wyznacza siĉ tereny komunikacji – 
dróg wewnĉtrznych dojazdowych do pól (niepu-
blicznych), stanowiących własnoņć Gminy Działo-
szyn, oznaczone symbolami 6KDW i 7KDW, dla 
których ustala siĉ: 
1) obsługĉ nieruchomoņci rolnych i nieruchomo-

ņci przewidzianych do zalesienia; 
2) zachowanie dotychczasowych 5-6 m szerokoņci 

i nawierzchni gruntowych. 
§ 24. Ustala siĉ dla terenów objĉtych pla-

nem, że stawki procentowe z tytułu wzrostu war-
toņci nieruchomoņci, płatne w przypadku zbycia 
tych nieruchomoņci, wynoszą:  
1) dla terenów, oznaczonych w planie symbolem 

1PG – 10%; 
2) dla terenów, oznaczonych w planie symbolami 

2P – 30%; 
3) dla terenów, oznaczonych w planie symbolem 

3PU – 30%; 
4) dla terenów, oznaczonych w planie symbolem 

4MN-U, 5RM i 6 RM – 0%; 
5) dla terenów, oznaczonych w planie symbolem 

7U – 0%; 
6) dla terenów, oznaczonych w planie symbolami 

8R, 9R/ZL – 0%; 
7) dla terenów dróg publicznych – 0%; 
8) dla terenów dróg wewnĉtrznych (niepublicz-

nych) własnoņci gminnej – 0%. 
 

Rozdział IV 
Przepisy końcowe 

 
§ 25. Traci moc uchwała Nr XXI/139/2004 

Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 listopada 
2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy Działo-
szyn (publikacja: Dz.Urz. Woj. Łódz. Nr 35, poz. 384 
z dnia 10 lutego 2005 r.) w zakresie i w granicach 
odnoszących siĉ do terenów objĉtych niniejszym 
planem miejscowym.  

§ 26. Wykonanie uchwały powierza siĉ Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. 

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 
 
 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Działoszynie: 

Stanisław Ranoszek 
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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXIX/187/09  
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

 
z dnia 27 lutego 2009 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIX/187/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

 
z dnia 27 lutego 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 
 Podczas wyłożenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru złoża wapieni „Raciszyn” wraz z terenem 
oddziaływania eksploatacji górniczej oraz terenami 
sąsiednimi we wsi Raciszyn Gmina Działoszyn w 
okresie od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2008 r., z moż-
liwoņcią składania uwag do dnia 6 maja 2008 r., 
żadnych uwag nie wniesiono. 
 Nie złożono również żadnych uwag do 
projektu planu wyłożonego ponownie do publicz-
nego wglądu, w dniach od 29 grudnia 2008 r. do 

19 stycznia 2009 r., z możliwoņcią składania uwag 
do dnia 2 lutego 2009 r. 
 W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Działoszy-
nie, nie podejmuje rozstrzygniĉcia w tym zakresie. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIX/187/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 
 

z dnia 27 lutego 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 Dla obszaru objĉtego planem miejscowym, 
nie przewiduje siĉ żadnych zadań z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań własnych 
gminy. 
 W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w 
Działoszynie, nie podejmuje rozstrzygniĉcia w 
tym zakresie. 
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UCHWAŁA NR XXIX/189/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

 
z dnia 27 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Miasta i Gminy Działoszyn dla fragmentów wsi Zalesiaki i Raciszyn 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie 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, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 145, poz. 1055, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 874, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458), art. 14, art. 20 i art. 29 
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, Nr 220, poz. 1413), w nawiązaniu do uchwa-
ły Nr IX/41/07 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 
27 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn 
dla obszaru fragmentów wsi Zalesiaki i Raciszyn, 
Rada Miejska w Działoszynie po stwierdzeniu, że 
niniejszy plan jest zgodny ze Studium Uwarunko-


