
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 

RADY GMINY BLIZANÓW 

z dnia 17 maja 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi 

Brudzew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/181/12 Rady Gminy 

Blizanów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Brudzew, Rada Gminy Blizanów uchwala co następuje:  

DZIAŁ I. 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni 

wiatrowych w gminie Blizanów, przyjętego Uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Blizanów z dnia 18 lutego 

2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni 

wiatrowych w gminie Blizanów, zwaną dalej „planem”.  

2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Blizanów, przyjętego Uchwałą nr XV/162/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 

3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Blizanów w obrębie geodezyjnym Brudzew.  

3. Plan obowiązuje na obszarach, których granice określa rysunek, zwany dalej „rysunkiem planu”, 

opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi 

Brudzew, gmina Blizanów”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Załącznikiem nr 2 do uchwały jest rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

5. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. W planie nie określa się:  

1. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak takich dóbr;  

2. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – ze względu na brak takich 

przestrzeni;  

3. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na 

brak potrzeby takich ustaleń. 

§ 3. Użyte w planie określenia oznaczają:  
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1. „intensywność zabudowy” - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;  

2. „plan” - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale;  

3. „powierzchnia terenu biologicznie czynnego” – oznacza powierzchnię terenu określoną 

w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

4. „przeznaczenie terenu” - kategoria form zagospodarowania lub działalności, która jest dopuszczone na 

danym terenie;  

5. „przepisy odrębne” - należy przez to rozumieć obowiązujące w trakcie realizacji planu przepisy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi;  

6. „teren” - część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, 

wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;  

7. „uchwała” - niniejsza uchwała Rady Gminy Blizanów. 

§ 4. 1. Integralną częścią planu miejscowego jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 3.  

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

1) granice obszarów objętych planem;  

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

3) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające symbole literowe, określające przeznaczenia terenów 

i numery wyróżniające je spośród innych terenów;  

4) strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. 

DZIAŁ II. 

Przepisy szczegółowe  

Rozdział 1. 

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

zagospodarowania  

§ 5. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 PG i 2 PG przeznacza się pod obszar i teren 

górniczy – teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego.  

2. Prowadzona eksploatacja prowadzona będzie zgodnie z przepisami odrębnymi określonymi w Prawie 

geologicznym i górniczym.  

3. Dopuszcza się lokalizację tymczasowych kontenerów z pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi oraz 

urządzeń i infrastruktury technicznej związanej z prowadzoną eksploatacją złoża.  

4. Dopuszcza się realizację zabudowy, z zakazem realizacji zabudowy kubaturowej nie związanej 

z eksploatacją złoża lub jego późniejszą rekultywacją.  

5. Dopuszcza się realizację dróg dojazdowych i miejsc parkingowych. 

Rozdział 2. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 6. Na terenach, o których mowa w § 5, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego:  

1. dopuszcza się realizację ogrodzeń;  

2. dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 7. Na terenach, o których mowa w § 5, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1. w zakresie ochrony akustycznej na obszarach objętych planem nie znajdują się żadne tereny, które 

należałyby do któregoś z rodzajów terenów, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska;  
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2. zwałowany nadkład należy zagospodarować w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 

prawny, i w całości wykorzystać do rekultywacji gruntów, którą należy dokonać zgodnie z przepisami 

odrębnymi, w tym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;  

3. zakazuje się składowania odpadów komunalnych w wyrobiskach;  

4. w celu ochrony i właściwego kształtowania krajobrazu rzeźby terenu po zakończonej eksploatacji 

kruszywa nakazuje się prowadzenie sukcesywnej rekultywacji;  

5. prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, 

określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 8. Na terenach, o których mowa w § 5, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

1. ustala się strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na całych obszarach objętych 

planem;  

2. dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prowadzenia prac ziemnych ustala się 

obowiązek prowadzenia badań archeologicznych;  

3. wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych należy złożyć do właściwego 

konserwatora zabytków. 

Rozdział 5. 

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

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy  

§ 9. Na terenach, o których mowa w § 5, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad 

zagospodarowania terenu:  

1. na obszarze planu dopuszcza się wyłącznie powierzchniową eksploatację kruszywa;  

2. należy przestrzegać dopuszczalnej głębokości eksploatacji złoża określonej w warunkach koncesji;  

3. wokół wyrobiska należy zachować filary ochronne oraz nachylenie skarp stałych, zgodnie z warunkami 

określonymi w koncesji;  

4. po zakończonej eksploatacji należy przeprowadzić sukcesywną rekultywację wyrobiska, zgodnie 

z warunkami określonymi w koncesji;  

5. miejsca do parkowania pojazdów samochodowych realizowane jako zadaszone lub niezadaszone 

terenowe. 

§ 10. Dla obiektów o których mowa w § 5 ust. 4 ustala się:  

1. minimalną intensywność zabudowy wynoszącą 0,0005;  

2. maksymalną intensywność zabudowy wynoszącą 0,03;  

3. powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 0,5% powierzchni działki budowlanej;  

4. wysokość budynków I kondygnacja, nie więcej niż 7,5 m;  

5. stosowanie dachów płaskich lub pochyłych o kącie nachylenia połaci do 40
0
. 

§ 11. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy usytuowaną w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej 

terenu. 

Rozdział 6. 

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  

§ 12. Podczas prowadzonej eksploatacji złoża należy zabezpieczyć krawędzie wyrobiska przed osuwaniem 

się mas ziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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Rozdział 7. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym  

§ 13. Nie ustala się. 

Rozdział 8. 

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

zabudowy.  

§ 14. 1. Na rysunku planu przedstawiono granice stref ochronnych wokół planowanych elektrowni 

wiatrowych, związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz 

z występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko.  

2. W granicach stref ochronnych ustala się zakaz lokalizowania zabudowy z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na stały lub czasowy pobyt ludzi. 

Rozdział 9. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 15. Na terenach, o których mowa w § 5, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 

komunikacji:  

1. powiązanie z układem zewnętrznym poprzez drogę wewnętrzną znajdującą się pomiędzy obszarami 

objętymi planem i łączącą się w kierunku północnym z drogą powiatową;  

2. obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem poprzez drogi dojazdowe;  

3. liczba miejsc do parkowania – min. 1 stanowisko na każdych 5 zatrudnionych, realizowane w ramach 

własnego terenu. 

§ 16. Dostawa wody z projektowanej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez właściciela 

sieci.  

§ 17. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:  

1. odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z systematycznym 

wywozem tych ścieków przez koncesjonowanych przewoźników do miejsc wskazanych przez służby gminne;  

2. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu. 

§ 18. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zasilanie z projektowanych gazociągów niskiego 

i średniego ciśnienia.  

2. Przyłączanie odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach zawartych w obowiązującym 

Prawie Energetycznym po każdorazowym uzgodnieniu z dostawcą gazu, i będzie zależało od warunków 

technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej. 

§ 19. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w ciepło nakazuje się stosowanie urządzeń 

grzewczych o wysokim stopniu sprawności, w których spalane będą paliwa charakteryzujące się niskimi 

wskaźnikami emisyjnymi, w tym wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii.  

§ 20. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną:  

1. zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej i projektowanej sieci 

elektroenergetycznej;  

2. zezwala się w trakcie realizacji planu na całym obszarze opracowania, lokalizację zadań dla realizacji 

inwestycji celu publicznego, i wydzielanie terenu dla ich potrzeb w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

3. na terenie gdzie wystąpi zwiększone zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energię elektryczną, 

a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza się budowę sieci zasilających średniego napięcia 

oraz niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb, i zgodnie z warunkami wydanymi przez 

przedsiębiorstwo energetyczne;  

4. określenie ostatecznej rozbudowy sieci będzie możliwe po określeniu zapotrzebowania na moc;  
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5. dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznej z kolidującym planowanym zagospodarowaniem 

terenu; sposób i warunki przebudowy sieci określi zakład energetyczny;  

6. koszty związane z przebudową poniesie podmiot wchodzący w kolizję;  

7. dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy;  

8. wszelkie istniejące na obszarze planu urządzenia elektroenegetyczne należy wkomponować 

w projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami. 

§ 21. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w sposób 

zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. 

Rozdział 10. 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

§ 22. Dla terenów, o których mowa w § 5, określa się stawkę w wysokości 25%, na podstawie której ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

DZIAŁ III. 

Przepisy końcowe  

§ 23. Traci moc Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Blizanów z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie: 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni wiatrowych w gminie 

Blizanów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 maja 2011 r. Nr 125, poz. 2030), na obszarach i w zakresie objętym 

niniejszym planem.  

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Blizanów 

(-) Jan Wojtyła 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/271/2013 

Rady Gminy Blizanów 

z dnia 17 maja 2013 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie wsi Brudzew.  

§ 1. 1. Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 30.11.2012 r. do 

20.12.2012 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 7.01.2013 r.  

2. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag w związku z czym Rada Gminy Blizanów nie podejmuje 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 w/w ustawy. 

§ 2. 1. Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 12.04.2013 r. do 

2.05.2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 16.05.2013 r.  

2. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag w związku z czym Rada Gminy Blizanów nie podejmuje 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 w/w ustawy. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/271/2013 

Rady Gminy Blizanów 

z dnia 17 maja 2013 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania.  

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

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Gminy Blizanów określa następujący sposób realizacji 

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

finansowania.  

§ 2. Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy skutków 

finansowych uchwalenia planu stwierdza się, że realizacja ustaleń planu z zakresu infrastruktury technicznej 

nie będzie obciążała budżetu gminy. Wszelkie inwestycje związane z eksploatacją kruszywa będą finansowane 

ze środków poza budżetowych, na koszt inwestora. 
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