
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/172/2013 

RADY GMINY BRZEŹNIO 

z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Brzeźnio 

z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w miejscowości Rydzew Gmina Brzeźnio 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

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 i 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 

181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 

i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, 

poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 

217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. 

poz. 21) Rada Gminy Brzeźnio uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rydzew Gmina Brzeźnio 

dokonuje się sprostowania błędów pisarskich:  

1) w § 4 ust. 3 jest:  

„3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie: 

1) granic obszaru objętego planem; 

2) przeznaczenia terenu wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu; 

3) granic udokumentowanego złoża „Rydzew II”; 

4) granic istniejącego terenu górniczego „Rydzew”; 

5) granic istniejącego obszaru górniczego „Rydzew”; 

6) granic projektowanego terenu górniczego „Rydzew II”; 

7) granic projektowanego obszaru górniczego „Rydzew II”;”;  

powinno być:  

„3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie: 

1) granic obszaru objętego planem;  

2) przeznaczenia terenu wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu;  

3) granic udokumentowanego złoża „Rydzew”;  
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4) granic istniejącego terenu górniczego „Rydzew”;  

5) granic istniejącego obszaru górniczego „Rydzew”;  

6) granic projektowanego terenu górniczego „Rydzew”;  

7) granic projektowanego obszaru górniczego „Rydzew”;”; 

2) w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a jest:  

„a) powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego stanowiącego udokumentowane złoże kru-

szywa Rydzew II - jako podstawowe przeznaczenie terenu,” 

powinno być:  

„a) powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego stanowiącego udokumentowane złoże kru-

szywa Rydzew - jako podstawowe przeznaczenie terenu,”; 

3) na rysunku planu w legendzie (załącznik nr 1) jest:  

„granice udokumentowanego złoża „Rydzew II””  

powinno być:  

„granice udokumentowanego złoża „Rydzew””; 

4) na rysunku planu w legendzie (załącznik nr 1) jest:  

„granice projektowanego terenu górniczego „Rydzew II””  

powinno być:  

„granice projektowanego terenu górniczego „Rydzew””; 

5) na rysunku planu w legendzie (załącznik nr 1) jest:  

„granice projektowanego obszaru górniczego „Rydzew II””  

powinno być:  

„granice projektowanego obszaru górniczego „Rydzew””. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnio.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Gminy Brzeźnio: 

mgr inż. Andrzej Czyżak 
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Załącznik 

do uchwały nr XXVIII/172/2013 

Rady Gminy Brzeźnio 

z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Brzeźnio w dniu 18 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXIV/144/2012 w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rydzew gmina Brzeź-

nio.  

W granicach obszaru objętego planem znajduje się udokumentowane złoże „Rydzew”, a co za tym idzie te-

ren i obszar górniczy „Rydzew”.  

Ww. uchwale błędnie użyto nazwy udokumentowanego złoża, a co za tym idzie również projektowanego 

obszaru i terenu górniczego „Rydzew II”. Zamiast nazwy „Rydzew II” winno być „Rydzew”. Błędna nazwa 

użyta została w § 4 ust. 3 pkt 3, 6, 7 oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a uchwały oraz w legendzie załącznika graficzne-

go.  

Błędne użycie nazwy złoża „Rydzew II” zostało zauważone dopiero niedawno, w trakcie postępowania ad-

ministracyjnego dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu 

raportu dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego we wsi Rydzew 

gm. Brzeźnio. Do tego czasu nazwa „Rydzew II” była używana z pełnym przekonaniem, że jest to nazwa pra-

widłowa. Posługiwał się nią inwestor pan Wawrzyniec Misiak, projektanci przygotowujący dokumentacje do-

tyczącą złoża oraz raport oddziaływania na środowisko.  

Nazwa „Rydzew II” została użyta już w październiku 2011 r. w postępowaniu o udzielenie koncesji na roz-

poznanie złoża kruszywa naturalnego „RYDZEW II”. Zgodnie z pismem z dnia 3.10.2011 r. znak: 

ROV.7422.1.66.2011.MK Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi obszar rozpoznawanego złoża „Rydzew II” 

obejmował złoże kruszywa „Rydzew”.  

W dniu 16 maja 2012 r. została wydana przez Marszałka Województwa Łódzkiego decyzja w sprawie za-

twierdzenia dodatku dokumentacji geologicznej znak ROV.7427.2.46.2012.KK zatwierdzająca dodatek do 

dokumentacji geologicznej złoża naturalnego - piasku „Rydzew”. Co przy wcześniejszym postępowaniu nie 

zostało odebrane, jako zatwierdzenie dokumentacji dla nowoprojektowanego złoża, ale jedynie dla istniejącego 

złoża „Rydzew”. Wyjaśnienie do Urzędu Gminy przez sporządzającego dokumentację geologa wpłynęło dopie-

ro 21 marca 2013 r.  

W przeprowadzonej w 2012 r. procedurze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla obszaru położonego w miejscowości Rydzew gmina Brzeźnio, tzn. właśnie dla projektowanego złoża, 

ani po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu, ani w trakcie uzgodnień nikt nie zwrócił uwagi 

na błędne używanie nazwy „Rydzew II”. W związku z tym procedura planistyczna została zakończona, 

a uchwała została podjęta w dniu 18 grudnia 2012 r. przez Radę Gminy Brzeźnio.  

Wprowadzenie nazwy „Rydzew” zamiast „Rydzew II” nie spowoduje jakichkolwiek merytorycznych zmian 

w planie miejscowym, wszystkie zapisy i oznaczenia dotyczyć będą tych samych obszarów, terenów, z tym że 

użyta zostanie inna nazwa złoża. Nie będzie miało merytorycznych konsekwencji. W oparciu o przedstawiany 

plan miejscowy nie zostało zakończone żadne postępowanie administracyjne, a ustalenia planu nie były pod-

stawą do wydania decyzji lub postanowienia.  

Sprostowanie pozwoli na szybkie zakończenie prowadzonych odrębnych postępowań administracyjnych, 

a w efekcie na uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Rydzew”. Jest to surowiec niezbędny do 

budowy drogi ekspresowej S8, przebiegającej przez teren gminy. Jest to inwestycja o ważnym znaczeniu 

nie tylko dla Gminy, ale przede wszystkim dla regionu łódzkiego i kraju. 
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