
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/244/2013 

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 

z dnia 29 maja 2013 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Kębłowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1  i 

art. 29 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1. 

Przepisy wstępne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa 

w Kębłowie, zwany dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, uchwalonego uchwałą 

Nr XXX/243/2001 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 marca 2001 r. i zmienionego uchwałami Rady 

Miejskiej w Wolsztynie: Nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r., oraz Nr XXVIII/231/2013 z dnia 24 kwietnia 

2013 r.  

2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa rysunek miejscowego planu. 

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik nr 1  – część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem 

miejscowego planu;  

2) załącznik nr 2  – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolsztynie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu;  

3) załącznik nr 3  – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolsztynie o sposobie realizacji, zapisanych 

w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) obszarze górniczym – należy przez to rozumieć obszar w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze, czyli obszar, w granicach którego przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny 

objętej koncesją;  

2) terenie górniczym – należy przez to rozumieć teren w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

czyli teren objęty przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego; dla 

terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

3) filarze ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu, wchodzący w skład terenu górniczego, 

wyznaczony zazwyczaj wzdłuż granic terenu górniczego; w obszarze filara ochronnego, ze względu na 
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ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone 

tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr. 

Rozdział 2. 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania  

§ 4. Określa się następujące przeznaczenie terenu: teren górniczy, oznaczony na rysunku miejscowego 

planu symbolem PG. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 5. Ustala się:  

1) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych;  

2) możliwość:  

a) umieszczenia jednej tablicy informacyjnej o powierzchni do 6  m
2
 i jednego masztu reklamowego 

o wysokości do 10 m,  

b) stosowania ogrodzeń z siatki stalowej lub z tworzyw sztucznych o wysokości do 2  m. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 6. Ustala się:  

1) zaopatrzenie w wodę na cele bytowe z sieci wodociągowej; dopuszcza się, w przypadku braku możliwości 

technicznych podłączenia do sieci, zaopatrzenie w wodę z beczkowozu pod warunkiem spełnienia 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych;  

2) odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników na ścieki, w tym w przenośnych toaletach lub 

kontenerach socjalno-sanitarnych;  

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, a w przypadku ich zanieczyszczenia produktami 

ropopochodnymi, zagospodarowanie w sposób indywidualny z podczyszczeniem przed zrzutem do ziemi;  

4) zakaz zrzutu ścieków bytowych i nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi i do wód 

powierzchniowych;  

5) stosowanie do ogrzewania pomieszczeń socjalnych energii elektrycznej lub paliw niskoemisyjnych;  

6) zasilanie w energię elektryczną na warunkach określonych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej;  

7) gromadzenie odpadów komunalnych selektywnie w pojemnikach oraz ich zagospodarowywanie zgodnie 

z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn;  

8) zagospodarowanie na miejscu nadmiaru mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku 

z eksploatacją złoża;  

9) możliwość przyjęcia na cele rekultywacji mas ziemnych z innych miejsc ich powstawania pod warunkiem 

niepogorszenia stanu środowiska. 

Rozdział 5. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 7. 1. Zamierzenia inwestycyjne naruszające strukturę gruntu wymagają prowadzenia archeologicznych 

prac dokumentacyjno-zabezpieczających, a w przypadku zagrożenia obiektów archeologicznych – 

przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.  

2. Wszelkie prace archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. 

Rozdział 6. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§ 8. Nie określa się terenów wymagających wprowadzenia ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów Ustawy. 
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Rozdział 7. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy  

§ 9. Nie określa się terenów wymagających ustalenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu. 

Rozdział 8. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

§ 10. 1. Teren górniczy PG jest położony w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

150 „Pradolina Warszawsko-Berlińska” – zbiornik czwartorzędowy, dla którego wyznaczony został obszar 

ochronny o reżimie wysokiej ochrony (OWO).  

2. Lokalizowane przedsięwzięcie spełniać musi wymogi ochrony określone w przepisach odrębnych dla 

terenów położonych w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1, w tym nie może stanowić zagrożenia dla 

wód podziemnych, które są źródłem wody pitnej oraz dla wód powierzchniowych. 

§ 11. Lokalizowane przedsięwzięcie nie może stanowić zagrożenia dla wód gruntowych ujęcia o głębokości 

3,3 m, istniejącego na terenie fermy drobiu, położonym poza obszarem objętym miejscowym planem.  

§ 12. 1. Teren górniczy PG leży na obszarze objętym koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy 

naftowej i gazu ziemnego, ważną do dnia 23.05.2016 r.  

2. Lokalizowane przedsięwzięcie musi spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych dla terenów 

położonych w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1.  

3. Instytucja, dla której wydana została koncesja, o której mowa w ust. 1  nie planuje poszukiwań 

w obszarze objętym miejscowym planem. 

Rozdział 9. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym  

§ 13. Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 

Rozdział 10. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy  

§ 14. 1. Ustala się:  

1) teren górniczy, a w tym obszar górniczy i obszar filarów ochronnych, zgodnie z rysunkiem miejscowego 

planu;  

2) eksploatację złoża dwoma poziomami eksploatacyjnymi: suchym i zawodnionym, zaczynając w części 

północnej terenu i przesuwając się w kierunku południowym;  

3) możliwość procesu przeróbczego metodą „na sucho” przy zastosowaniu mobilnego przesiewacza;  

4) transportowanie urobku po powierzchni złoża, z zachowaniem właściwego nachylenia dróg, a dalej obsługę 

komunikacyjną z przyległej publicznej drogi gminnej Kębłowo-Wroniawy , położonej poza granicami 

obszaru objętego miejscowym planem. 

2. Nakazuje się:  

1) składowanie odspajanego sukcesywnie nadkładu na hałdach tymczasowych w obrębie projektowanego dla 

tego złoża terenu górniczego, w obrębie granic obszaru górniczego oraz wokół wyrobiska pomiędzy 

granicami obszaru i terenu górniczego, a następnie wykorzystanie zdejmowanego poziomu próchniczego 

gleby na cele załagodzenia skarp i rekultywacji;  

2) zachowanie minimalnego kąta naturalnego stoku dla skarp eksploatacyjnych – 36
o
 dla złoża w stanie 

suchym i 27
o
 dla złoża zawodnionego;  
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3) zachowanie filarów ochronnych o szerokości 6  m, licząc od granicy z działkami bezpośrednio 

przylegającymi do terenu górniczego, a położonymi poza obszarem objętym miejscowym planem, w tym 

lasu oraz 10 m od granicy z publiczną drogą gminną Kębłowo-Wroniawy;  

4) dokonanie pełnej rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża, z maksymalnym zachowaniem 

dotychczasowych walorów i funkcji przyrodniczych obszaru, na zasadzie sukcesywnej rekultywacji 

odkrywki w czasie jej eksploatacji, etapami, każdorazowo po częściowym wydobyciu surowca, według 

zasad określonych w projekcie rekultywacji odkrywki;  

5) zabezpieczenie złoża przed osobami postronnymi;  

6) wyznaczenie miejsc postojowych na samochody osobowe w liczbie nie mniejszej niż 2  miejsca na 

4  zatrudnionych. 

3. Zakazuje się:  

1) przekraczania wyznaczonych granic eksploatacji oraz dopuszczalnej głębokości eksploatacji złoża 

wynoszącej 13,5 m;  

2) składowania odpadów w odkrywce;  

3) lokalizowania budynków oraz budowli za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury 

technicznej. 

4. Dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż dwóch jednokondygnacyjnych kontenerów administracyjno-

socjalnych na czas eksploatacji, których miejsce należy wyznaczyć w projekcie eksploatacji złoża oraz jednego 

kontenera dla potrzeb obsługi terenów, po dokonanej rekultywacji, którego miejsce należy określić w projekcie 

rekultywacji; usytuowanie kontenerów musi uwzględniać określoną w przepisach odrębnych minimalną 

odległość obiektów od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej, a także nie może ograniczać widoczności 

w miejscu zjazdu z terenu górniczego PG na drogę publiczną. 

Rozdział 11. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 15. Nie określa się terenów wymagających modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

Rozdział 12. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

§ 16. Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania. 

Rozdział 13. 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4  Ustawy  

§ 17. Określa się stawki procentowe w wysokości 30%. 

Rozdział 14. 

Przepisy końcowe  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Wolsztynie 

(-) Bogusława Tuchocka 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/244/2013 

Rady Miejskiej w Wolsztynie  

z dnia 29 maja 2013 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolsztynie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu  

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolsztynie, w oparciu o oświadczenia 

Burmistrza Wolsztyna w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Kębłowie wyłożonego do publicznego wglądu wraz 

z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.  

  

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/244/2013 

Rady Miejskiej w Wolsztynie  

z dnia 29 maja 2013 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolsztynie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 7  ust. 1  pkt 2  i 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) i art. 216 ust 2  pkt 

1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240) Rada Miejska 

w Wolsztynie rozstrzyga, co następuje:  

1) 1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy.  

Do zadań własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci 

kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza nowe tereny do zainwestowania, a także określa 

przebieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powstanie tego obowiązku na terenie 

objętym planem. Gmina jednakże, z uwagi na ograniczone środki budżetowe, obowiązki te może 

rozłożyć w czasie. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów eksploatacji kruszywa w Kębłowie nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które należą do 

zadań własnych gminy i co za tym idzie, nie pojawiają się obciążenia finansowe dla gminy z tego tytułu. 

1) 2. Zasady finansowanie zapisanych w miejscowym planie inwestycji.  

W związku z tym, że uchwalenie miejscowego planu nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie zachodzi konieczność ustalenia zasad 

ich finansowania.  
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