
UCHWAŁA NR XXII/150/2013
RADY GMINY W GOWARCZOWIE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża piasków 
czwartorzędowych „Nieświń II” w obrębie wsi Bębnów na obszarze Gminy Gowarczów.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami1) oraz art. 20 ust. 1, art. 29 ust 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 
647, 951 i 1445 i z 2013r. poz. 21,) w związku z art. 104 ust 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981), zgodnie z uchwałą Nr XI/57/2011 Rady Gminy 
w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża piasków czwartorzędowych „ Nieświń II ”, po 
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gowarczów uchwalonego uchwałą Nr XI/1/2000 r. z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gowarczów (wraz ze zmianą Nr 
1) uchwała Nr XXII/149/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia 
jednostkowej zmiany Nr 1 w części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gowarczów - Rada Gminy w Gowarczowie uchwala, co następuje: 

1) zmiany w tekście jednolitym opublikowane zostały w: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567. 

DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża piasków 
czwartorzędowych „Nieświń II” w obrębie wsi Bębnów na obszarze gminy Gowarczów, zwany dalej 
„planem”. 

2. Granicę terenu objętego planem, zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu Nr 
XI/57/2011 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2011r., wyznacza rysunek planu stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gowarczów, o którym 
mowa w preambule uchwały, wraz ze zmianą Nr 1, obszar objęty planem przeznaczony jest pod eksploatację 
udokumentowanego w kategorii C1 złoża piasków czwartorzędowych „Nieświń II”. 
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§ 3. 1. Integralną część uchwały stanowi załącznik Nr 1 – Rysunek planu – plansza w skali 1:1000 
wykonano na kopii urzędowej mapy zarejestrowanej w zasobach Starosty Koneckiego – w Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Końskich, 

2. do projektu planu nie zostały złożone uwagi. 

3. w niniejszym planie nie są przewidziane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należącej do 
zadań własnych gminy, związanej z realizacją funkcji przewidzianych w planie. 

§ 4. „Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” stanowią materiały planistyczne nie będące 
przedmiotem uchwały. 

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) przeznaczenie terenów, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

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

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

7) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, 

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2. Oznaczone na rysunku planu granice projektowanego terenu górniczego oraz projektowanego obszaru 
górniczego stanowią postulowane granice określone we wniosku o koncesję zgodnie z projektem 
zagospodarowania złoża. 

3. Niniejszy plan nie zawiera ustaleń dotyczących: 

1) wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych, ponieważ nie występują one 
w granicach obszaru objętego planem, 

2) szczegółowych zasad i warunków podziałów oraz scalenia i podziału nieruchomości, ponieważ plan 
nie przewiduje podziału gruntów, 

3) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, ponieważ plan nie przewiduje 
zabudowy terenu; 

4) specjalnych zasad dotyczących potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, ponieważ plan 
nie przewiduje lokalizacji urządzeń o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, plan 
nie koliduje z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń wojskowych; 

§ 6. 1. Do ustaleń obowiązujących należą następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone 
symbolem cyfrowo – literowym; 

2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny, nie stanowiący ustaleń 
planu. 

3. Definicje pojęć zastosowane w planie znajdują się w przywołanych przepisach odrębnych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 2039



DZIAŁ II.
USTALENIA OGÓLNE PLANU OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM OBSZARZE PLANU

Rozdział 1.
Zasady zgodności z planem

§ 7. 1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu zagospodarowania 
terenu objętego planem. 

2. Ustalenia ogólne planu wraz z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów, 
stanowią integralną część ustaleń planu. 

3. Zgodność z ustaleniami planu jest uwarunkowana kompleksowym odniesieniem ogólnych 
i szczegółowych ustaleń planu do podejmowania działań w granicach obszaru objętego planem. 

4. Ustalenia planu nie naruszają przepisów odrębnych, mających zastosowanie nadrzędne w odniesieniu do 
sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów w granicach obszaru objętego planem. Sprzeczność 
z przepisami odrębnymi powoduje również niezgodność z ustaleniami planu. 

5. Zmiana lub wprowadzenie przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń planu nie powoduje 
potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się odnieść ich treść do zmienionego stanu 
prawnego bez zmiany ich istoty. 

6. Zmiany dotyczące uwarunkowań geologicznych i górniczych, jakie mogą wyniknąć z dalszych prac 
geologicznych, nie mają wpływu na merytoryczną przydatność planu, jeśli nie wpłyną na rozszerzenie 
postulowanych granic terenu górniczego. 

7. W granicach terenów objętych planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg technologicznych koniecznych dla obsługi wyznaczonej 
funkcji pod warunkiem zachowania przeznaczenia podstawowego terenu. 

Rozdział 2.
Podstawowe warunki realizacji planu

§ 8. 1. Sporządzenie planu jest wykonaniem przepisu określonego w art. 104 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r. – Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 163 poz. 981). Podstawowym warunkiem realizacji planu 
jest integracja wszelkich działań podejmowanych w granicach objętego nim projektowanego terenu górniczego, 
w celu: 

1) wykonywania uprawnień określonych w koncesji, 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 

3) ochrony środowiska, przy przyjęciu ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju za podstawę tych 
działań. 

2. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust.1, powinno być zapewnione poprzez plan ruchu zakładu 
górniczego, a następnie przez plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego, sporządzonych na podstawie 
przepisów odrębnych, uwzględniających przy określeniu przewidzianych tymi przepisami przedsięwzięć, także 
ustalenia niniejszego planu miejscowego. 

3. Ustalenia planu stanowią podstawę do podejmowania w jego granicach rozstrzygnięć 
administracyjnych. 

4. Wydobywanie określonej w planie kopaliny zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 
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Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie postępowania z masami ziemnymi i skalnymi przemieszczanymi w związku 

z wydobywaniem kopaliny ze złoża

§ 9. 1. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. 
z 2008r. Nr 138, poz. 865 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do mas ziemnych i skalnych 
przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu górniczego określa warunki i sposób ich zagospodarowania. 

2. Warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych i skalnych: 

1) masy ziemne nadkładu złoża stanowią leśne gleby piaszczyste oraz piaski zawierające znaczną ilość 
humusu bądź wtrąceń gliniastych, średnia miąższość nadkładu wynosi 0,29m, 

2) zagospodarowanie mas ziemnych polegać będzie na ich czasowym zwałowaniu w postaci pryzm 
zewnętrznych i wewnętrznych zlokalizowanych: 

- przed frontem eksploatacyjnym, 

- na zapleczu frontu eksploatacyjnego, 

- w pasie pomiędzy obszarem a terenem górniczym; Pryzmy będą kształtowane na wysokość do 3m 
z dopuszczalnym nachyleniem zboczy do 35º w odległości minimum 10m przed frontem robót. 
Zgromadzony nadkład będzie stanowił wał ziemny ograniczający dostęp nieupoważnionym do aktualnie 
eksploatowanego wyrobiska, następnie będzie sukcesywnie wykorzystywany do bieżącej rekultywacji 
terenów poeksploatacyjnych. Przy zdejmowaniu nadkładu obowiązywać będzie zasada wyprzedzającego 
zdjęcia warstwy humusu, który gromadzony będzie na terenie 2PG . 

Rozdział 4.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 

zagospodarowania

§ 10. 1. Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów odnosi się do oznaczonych na 
rysunku planu symbolem cyfrowo – literowym terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi - tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

2. Na rysunku planu wyznacza się liniami rozgraniczającymi następujące tereny oznaczone symbolami 
cyfrowo – literowymi: 1PG – teren zasobów przeznaczonych do eksploatacji w granicach udokumentowanego 
w kat. C1 złoża piasków czwartorzędowych „Nieświń II”, 2PG – teren zwałowania nadkładu w granicach 
projektowanego terenu górniczego „Nieświń II”, 3PG – teren zaplecza zakładu górniczego, KDW – droga 
wewnętrzna technologiczna; 

Rozdział 5.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 11. Uwzględnienie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, o których mowa w §8 ust.1, wymaga 
ograniczenia do granic terenu górniczego wpływu robót górniczych na środowisko oraz doprowadzenia obszaru 
objętego skutkami eksploatacji, po jej zakończeniu, do niekolizyjnego włączenia go do krajobrazu poprzez 
wykonanie rekultywacji w kierunku leśnym. 

Rozdział 6.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 12. 1. Dla terenu złoża obowiązuje Zawiadomienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – 
o przyjęciu dokumentacji geologicznej, w kat. C1 złoża piasków „Nieświń II” z dnia 21.04.2011r, znak 
OWŚ.V.7427.2.2011. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 9,75ha, zasoby piasków przydatnych do 
budownictwa i drogownictwa wyniosą 789 tys. Mg. 

2. Dla terenu objętego planem obowiązuje wydana przez Wójta Gminy Gowarczów decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu 
piasków ze złoża „Nieświń II” metodą odkrywkową, z dnia 28.11.2011r. znak ITO.6220.4.2011.D. 
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§ 13. 1. Teren objęty planem położony jest poza terenami objętymi obszarową ochroną prawną na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Najbliżej położony Obszar 
Chronionego Krajobrazu - Lasy Przysusko – Szydłowieckie - znajduje się w odległości 3,3km, co zapewnia 
brak oddziaływania eksploatacji na te obszary. 

2. Teren objęty planem nie wchodzi w skład obszarów Natura 2000 i nie będzie na te obszary oddziaływał, 
ze względu na znaczną ich odległość od granic projektowanego terenu górniczego. Najbliżej położony obszar 
sieci Natura 2000 to Ostoja Brzeźnicka PLH 260026 – w odległości 2,8km oraz Ostoja Pomorzany (poza 
terenem gminy Gowarczów) PLH 260030 w odległości 5,6km od granic terenu objętego planem. 

3. W granicach planu nie występują obiekty przyrodnicze objęte indywidualną formą ochrony przyrody. 
Teren objęty planem nie jest położony na obszarze lasów ochronnych. Obejmuje grunty leśne kl. VI stanowiące 
las gospodarczy Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Barycz. 

§ 14. Przyjmuje się następujące zasady i warunki eksploatacji i ochrony złoża; 

1) prowadzenie eksploatacji metodą odkrywkową przy ograniczeniu powierzchni zaangażowanej bieżącą 
eksploatacją do pól o maksymalnej powierzchni 3ha, 

2) nadkład o miąższości ca 0,29m będzie składowany w sąsiedztwie terenu eksploatacji zgodnie z ustaleniami 
§9 i zostanie w całości użyty do rekultywacji wyrobiska, 

3) eksploatacja złoża prowadzona będzie zgodnie z warunkami koncesji oraz planem ruchu zakładu 
górniczego, 

4) w wyrobiskach nie będą gromadzone żadne odpady, 

5) rekultywacja będzie prowadzona sukcesywnie w kierunku leśnym, 

6) ograniczenie poziomu eksploatacji złoża do 0,5m nad poziomem wodonośnym, 

7) zastosowanie rozwiązań odpływu wód opadowych w sposób nie naruszający stosunków wodnych na 
terenach przyległych, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz techniczno - budowlanymi; 

§ 15. Obszar objęty planem nie należy do żadnego z rodzajów terenów, określonych w przepisach 
odrębnych, zróżnicowanych pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu. 

§ 16. Wymóg niekolizyjnego włączenia obszaru objętego planem do krajobrazu powinien być spełniony 
poprzez maksymalne złagodzenie skarp obrzeżnych wyrobiska po wyeksploatowaniu złoża oraz poprzez 
rekultywację terenu w kierunku leśnym. 

Rozdział 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 17. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

1) w granicach terenu objętego planem, aktualnie nie zostały zarejestrowane żadne obiekty archeologiczne, 
wymagające objęcia ochroną; przeprowadzone na tym obszarze badania wg wymogów Programu 
Archeologicznego Zdjęcia Polski, ze względu na znaczne zalesienie terenu, nie są miarodajne; na 
analizowanym obszarze w przypadku rozpoczęcia eksploatacji złoża „Nieświń II” należy wykonać 
uzupełniające archeologiczne badania powierzchniowe w trybie nadzorów archeologicznych nad pracami 
eksploatacyjnymi, 

2) w granicach terenu objętego planem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską w rozumieniu 
przepisów odrębnych, 

3) w granicach obszaru objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej wymagające szczególnej 
ochrony; 
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Rozdział 9.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 18. 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte indywidualną lub obszarową 
forma ochrony przyrody, nie występują ustanowione tereny górnicze a także tereny narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz narażone na osuwanie się mas ziemnych. 

2. Obszar objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 411 - 
Końskie w strefie najwyższej ochrony ONO. Ogólne zasady ochrony zbiornika polegają na określonych 
w przepisach odrębnych zakazach: 

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; 

- rolniczego wykorzystania ścieków; 

- przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; 

- stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin; 

- budowy autostrad, dróg oraz torów kolejowych; 

- wykonywania robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych; 

- lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt; 

- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich 
transportu; 

- lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne 
oraz obojętnych; 

- mycia pojazdów mechanicznych; urządzania parkingów, obozowisk oraz kąpielisk; 

- lokalizowania nowych ujęć wody; 

- lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych. 

3. Teren objęty planem położony jest na obszarze lasów gospodarczych Skarbu Państwa wymagających 
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i nierolne. 

§ 19. 1. Przeznacza się na cele nieleśne i nierolne grunty leśne klasy VI stanowiące las gospodarczy Skarbu 
Państwa w ilości 12,9500 ha za zgodą Ministra Środowiska znak ZS–W–2120–124–2/2012 z dnia 09.11.2012r. 
z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasków czwartorzędowych „Nieświń II”. 

2. Po wyeksploatowaniu złoża teren zostanie zrekultywowany w kierunku leśnym. 

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 20. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru w trakcie eksploatacji złoża zapewnia układ istniejących dróg 
utwardzonych o szerokości 8m i 10m (oznaczonych na mapie poza obszarem planu) o długości 1250m, 
stanowiących wewnętrzną drogę zakładową na mocy porozumienia cywilnoprawnego z lasami państwowymi, 
połączonych z droga gminną Nr ew. 529 obręb Nieświń i dalej z drogą wojewódzką Nr 749 Końskie-
Przysucha. W planie wyznacza się odcinek drogi leśnej o szerokości 8m 1KDW do utwardzenia rozbieralnymi 
płytami drogowymi. 

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują żadne sieci infrastruktury, wymagające likwidacji. 

3. Plan nie przewiduje realizacji sieci uzbrojenia technicznego o znaczeniu komunalnym. 

4. Na obszarze planu dopuszcza się: 

1) lokalizację bezodpływowego zbiornika ścieków bytowych o pojemności do 10m3 na terenie oznaczonym 
symbolem 3PG , 

2) realizację studni wierconej na potrzeby socjalno-bytowe, 
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3) realizację sieci napowietrznej lub kablowej elektrycznej NN w pasie drogi wewnętrznej 1KDW do 
terenu 3PG ; 

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 21. Do czasu realizacji inwestycji polegającej na eksploatacji złoża – należy utrzymać dotychczasowy 
sposób użytkowania terenu jako lasu gospodarczego – bez prawa zabudowy. 

DZIAŁ III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 22. 1. Wyznacza się teren zasobów przeznaczonych do eksploatacji w granicach udokumentowanego 
w kat. C1 złoża piasków czwartorzędowych „Nieświń II” oznaczony symbolem 1PG o wielkości zasobów 
789,23tys. Mg i powierzchni 9,75ha. 

2. Zasady i warunki eksploatacji złoża zostały określone w §14 planu. 

3. W obszarze eksploatacji dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych 
i technologicznych związanych z wydobyciem, selekcją i transportem piasku oraz tymczasowe zwałowanie 
nadkładu. 

§ 23. 1. Wyznacza się teren zwałowania nadkładu w granicach projektowanego terenu górniczego „Nieświń 
II” o symbolu 2PG . 

2. Ustalenia w zakresie postępowania z masami ziemnymi i skalnymi przemieszczanymi w związku 
z wydobywaniem metodą odkrywkową kopaliny ze złoża określono w §9 planu. 

3. Na terenie 2PG dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów technologicznych związanych 
z przemieszczaniem nadkładu. 

4. Rekultywacja terenu prowadzona będzie w kierunku leśnym. W ramach rekultywacji zostaną odtworzone 
drogi leśne. 

§ 24. 1. Wyznacza się teren zaplecza zakładu górniczego o symbolu 3PG.

2. Na terenie 3PG dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych i technologicznych 
związanych z wydobyciem, selekcją i transportem piasku oraz z zapleczem socjalnym zakładu górniczego. 

§ 25. Wyznacza się drogę wewnętrzną o symbolu 1KDW po śladzie istniejącej drogi leśnej – szerokość 
pasa – 8m, jezdnia o szerokości 5m z elementów prefabrykowanych, przewidzianych do rozbiórki w ramach 
rekultywacji terenu. 

DZIAŁ IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie aktualne wymagania 
przepisów odrębnych. 

§ 27. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 10% . 

§ 28. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 29. Niniejsza uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.   

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/150/2013 

Rady Gminy w Gowarczowie 

z dnia 22 marca 2013 r. 

Rysunek planu – plansza w skali 1:1000 
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