
 
UCHWAŁA NR XXXI/325/2013 

RADY GMINY MALECHOWO 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO-SULECHÓWKO. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 z 2013 r. poz. 21 

i 405) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie uchwały Nr XIV/136/2008 Rady Gminy Malecho-

wo z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy Malechowo dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych Sulechowo i Sulechówko, Rada Gminy 

Malechowo po stwierdzeniu zgodności z postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Malechowo przyjętego uchwałą Nr XXVII/185/2001 Rady Gminy Malechowo 

z dnia 13 grudnia 2001 r. zmienionego uchwałami Rady Gminy Malechowo: Nr XI/98/07 z dnia 31 październi-

ka 2007 r. Nr XXXIII/313/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. i Nr III/33/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. uchwala, 

co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej „planem”, obejmujący 

tereny położone w obrębach geodezyjnych Sulechowo i Sulechówko o łącznej powierzchni 68,43 ha w obszarze, 

którego granice oznaczone są na rysunku planu. 

2. Celem planu jest stworzenie podstawy formalnej dla eksploatacji odkrywkowej znajdujących się w ob-

szarze objętym planem złóż kopaliny, z jednoczesnym określeniem ograniczeń dla tej eksploatacji i zasad funk-

cjonowania zakładu górniczego wynikających z wymogów ochrony środowiska. 

3. Plan wyrażony jest w formie ustaleń stanowiących treść uchwały oraz w formie ustaleń graficznych, na 

rysunku planu pod nazwą: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków 

kwarcowych SULECHOWO-SULECHÓWKO”, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 

1:2000. 

4. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu - załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3. 
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§ 2. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są: 

- granice obszaru objętego planem, 

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, 

- przeznaczenia terenów określone symbolami, którym odpowiadają symbole ustaleń uchwały, 

- linie wewnętrznego podziału terenów, 

- linie nieprzekraczalnych krawędzi wyrobiska eksploatacji powierzchniowej, 

- granice stref ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, 

- pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny; charakter dodatkowych wyjaśnień mają tak-

że oznaczenia umieszczone poza granicami obszaru objętego planem. 

2. Ustalenia graficzne rysunku planu obowiązują w dokładności możliwej do odczytania w skali rysunku, 

z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych dla terenów rozgraniczonych zawartych w treści uchwały. 

3. W uchwale stosowane są wyrażenia i nazwy zgodne z nazewnictwem stosowanym w przepisach prawa 

obowiązującego w chwili uchwalania planu, ponadto, ilekroć w uchwale jest mowa o: 

- „obszarze” - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, określony w par. 1 ust. 1, 

- „terenach” - należy przez to rozumieć tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, na ry-

sunku planu oznaczone numerem pozycji w ustaleniach szczegółowych i symbolem literowym przeznacze-

nia, rozgraniczone liniami o grubości 1,5 mm; wiążące jest położenie osi linii rozgraniczającej; w przypadku 

pokrywania się linii z granicą ewidencyjną nieruchomości, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy; 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów 

§ 3. Ustalenia szczegółowe dotyczące rozgraniczonych terenów. 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1PG przeznacza się na eksploatację odkrywkową złoża, 

z następującymi warunkami: 

1) eksploatację złoża można prowadzić tylko na podstawie ważnej koncesji na wydobycie kopaliny oraz 

zgodnie z projektem zagospodarowania złoża; 

2) odległość krawędzi wyrobiska od pasa drogowego drogi powiatowej powinna wynosić co najmniej 20 m, 

od terenów dróg gminnych powinna wynosić co najmniej 15 m, od innych terenów i granic obszaru objęte-

go planem odpowiednio co najmniej 20 m; 

3) na czas prowadzenia wydobycia i ruchu zakładu górniczego w odległości mniejszej niż 300 m od granic 

terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej należy wykonać ekrany akustyczne o wysokości co naj-

mniej 3,0 m w stosunku do poziomu krawędzi wyrobiska; funkcję ekranu może spełniać m.in. wał ziemny 

z nadkładu z wyrobiska; 

4) prace eksploatacyjne zakładu górniczego nie powinny być prowadzone w porze nocnej w odległości mniej-

szej niż 500 m od granic terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej; 

5) drogi wewnętrzne mogą być utwardzone tylko elementami rozbieralnymi; 

6) transport urobku samochodami i przenośnikami taśmowymi przestawnymi do zakładu przeróbczego poło-

żonego na terenie 2PG; 

7) nadkład powinien być gromadzony w granicach terenu 1PG i wykorzystywany do jego rekultywacji; 

8) istniejąca w granicach terenu zabudowa podlega rozbiórce; 

9) na terenie dopuszcza się zabudowę jednokondygnacyjnymi rozbieralnymi lub przenośnymi obiektami ku-

baturowymi obsługi administracyjnej i socjalnej zakładu górniczego; 

10) przebiegająca przez teren napowietrzna linia elektroenergetyczna może być rozebrana w całości lub w części, 

skablowana i przesunięta poza krawędź wyrobiska, z zachowaniem spójności i funkcjonalności sieci poza 

obszarem; jej ewentualne zachowanie wymaga zastosowania odpowiednich filarów ochronnych; 

11) ustala się zakaz gromadzenia i przechowywania paliw i innych substancji ropopochodnych, dokonywania 

napraw i konserwacji sprzętu, składowania odpadów w granicach wyrobiska; obowiązuje zabezpieczenie 

wyrobiska przed możliwością składowania odpadów; 

12) miejsca postojowe dla samochodów i maszyn górniczych, poza używanymi w ciągu technologicznym, na-

leży zlokalizować poza terenami wyrobiska, wyłącznie na uprzednio wyznaczonych utwardzonych miej-

scach; 
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13) skarpy wyrobisk powinny być formowane w sposób uniemożliwiający osuwanie mas ziemnych; maksy-

malny dopuszczalny kąt nachylenia skarpy - 40°; 

14) systematycznie monitorować stan skarp wyrobisk w czasie eksploatacji oraz likwidować powstałe osuwi-

ska i wymycia; 

15) ograniczać pylenie urabianego i transportowanego materiału mineralnego w czasie niekorzystnych warun-

ków pogodowych np. przez zraszanie hałd nadkładu i skały macierzystej; 

16) dla całego terenu ustala się wykonanie rekultywacji wodnej z zapewnieniem dostępności dla celów rekre-

acyjnych; alternatywnie rolnej i leśnej; 

17) rekultywacja z ukształtowaniem rzeźby terenu, ze szczególnym uwzględnieniem łagodzenia krawędzi wy-

robiska; prace rekultywacyjne należy prowadzić etapowo; 

18) dostęp do terenu z przyległych terenów dróg gminnych: 5DG z wykluczeniem transportu kopaliny i 6DG 

służącej transportowi kopaliny; zjazdy z dróg będą rozwiązywane w projektach budowlanych, w uzgodnie-

niach z zarządcą dróg; 

19) wydzielona liniami wewnętrznego podziału, oznaczona symbolem (5DG) istniejąca droga gminna podlega 

zachowaniu w istniejących granicach ewidencyjnych, do czasu wybudowania drogi oznaczonej w planie 

symbolem 5DG; eksploatacja w okresie istnienia tej drogi wymaga zachowania odpowiedniego filara 

ochronnego; 

20) w wydzielonej linią wewnętrznego podziału, oznaczonej symbolem (6DG) części terenu dopuszcza się 

inne, niż przedstawione na rysunku planu rozwiązanie przebiegu drogi 6DG, w większym stopniu wykorzy-

stujące uwarunkowania wynikające z rzeźby terenu; 

21) w przypadku skorygowania przebiegu drogi 6DG zgodnie z pkt 20 część terenu położoną między drogą 

i granicą wschodnią obszaru pozostawia się w użytkowaniu rolniczym; 

22) w stosunku do drogi 6DG wydzielonej zgodnie z pkt 20 obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej krawę-

dzi wyrobiska w odległości 15 m od terenu drogi; 

23) w przypadku skorygowania przebiegu drogi 6DG poza obszarem objętym planem, np., jak w propozycji 

przedstawionej na rysunku planu, zbędny odcinek tej drogi wydzielonej w planie może zostać włączony 

odpowiednio do terenu na wykorzystanie zgodne z ustaleniami dla terenu, łącznie z korektą nieprzekraczal-

nej krawędzi wyrobiska. 

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2PG przeznacza się na eksploatację odkrywkową złoża 

i zakład przeróbczy, z następującymi warunkami: 

1) eksploatację złoża można prowadzić tylko na podstawie ważnej koncesji na wydobycie kopaliny oraz 

zgodnie z projektem zagospodarowania złoża; 

2) odległość krawędzi wyrobiska od terenów dróg gminnych powinna wynosić co najmniej 15 m, od innych 

terenów i granic obszaru objętego planem odpowiednio co najmniej zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu; 

3) drogi wewnętrzne mogą być utwardzone tylko elementami rozbieralnymi; 

4) transport wewnętrzny kopaliny samochodami i przenośnikami taśmowymi przestawnymi do zakładu prze-

róbczego; 

5) transport kopaliny poza obszar objęty planem samochodami drogą gminną 6DG; 

6) nadkład powinien być gromadzony w granicach terenu 2PG i wykorzystywany do jego rekultywacji; 

7) na terenie dopuszcza się zabudowę rozbieralnymi lub przenośnymi obiektami kubaturowymi obsługi admi-

nistracyjnej, socjalnej i technicznej z wyjątkiem remontowej; 

8) wprowadza się zakaz gromadzenia i przechowywania paliw i innych substancji ropopochodnych, dokony-

wania napraw i konserwacji sprzętu, składowania odpadów w granicach wyrobiska; obowiązuje zabezpie-

czenie wyrobiska przed możliwością składowania odpadów; 

9) miejsca postojowe dla samochodów i maszyn górniczych, poza używanymi w ciągu technologicznym, na-

leży zlokalizować poza terenami wyrobiska, wyłącznie na uprzednio wyznaczonych utwardzonych miej-

scach; 

10) skarpy wyrobisk powinny być formowane w sposób uniemożliwiający osuwanie mas ziemnych; maksy-

malny dopuszczalny kąt nachylenia skarpy - 40°; 

11) systematycznie monitorować stan skarp wyrobisk w czasie eksploatacji oraz likwidować powstałe osuwi-

ska i wymycia; 
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12) ograniczać pylenie urabianego i transportowanego materiału mineralnego w czasie niekorzystnych warun-

ków pogodowych np. przez zraszanie hałd nadkładu i skały macierzystej; 

13) dostęp do terenu z przyległej drogi gminnej 6DG; zjazdy z drogi będą rozwiązywane w projektach budow-

lanych, w uzgodnieniach z zarządcą drogi; 

14) dla całego terenu ustala się wykonanie rekultywacji wodnej z zapewnieniem dostępności dla celów rekre-

acyjnych; alternatywnie rolnej i leśnej; 

15) rekultywacja z ukształtowaniem rzeźby terenu, ze szczególnym uwzględnieniem łagodzenia krawędzi wy-

robiska; prace rekultywacyjne należy prowadzić etapowo; 

16) w przypadku skorygowania przebiegu drogi 6DG poza obszarem objętym planem, np., jak w propozycji 

przedstawionej na rysunku planu, zbędny odcinek tej drogi wydzielonej w planie może zostać włączony 

odpowiednio do terenu na wykorzystanie zgodne z ustaleniami dla terenu, łącznie z korektą nieprzekraczal-

nej krawędzi wyrobiska. 

3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3RP przeznacza się na użytkowanie rolnicze bez zabudo-

wy i bez zalesiania; dostęp z drogi gminnej 5DG. 

4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4RP przeznacza się na użytkowanie rolnicze bez zabudo-

wy i bez zalesiania; dostęp z drogi gminnej 5DG. 

5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5DG przeznacza się na drogę gminną z następującymi wa-

runkami: 

1) nowy odcinek drogi lokalnej w ciągu drogi gminnej nr 165007Z; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m oraz poszerzenia w miejscach oznaczonych na rysunku planu; 

odcinek drogi o szerokości poniżej 15 m uzupełnia przyległy odcinek istniejącej działki drogowej, położo-

ny poza obszarem; 

3) droga może służyć, jako dostęp do zakładu górniczego ale nie może służyć do transportu kopaliny. 

6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6DG przeznacza się na drogę gminną z następującymi wa-

runkami: 

1) nowy odcinek drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej ze zjazdem z drogi powiatowej nr 0400Z; 

2) przebieg drogi może być skorygowany z uwzględnieniem godnie z par. 3 ust. 1 pkt 20-21 oraz par. 3 ust. 2 

pkt 16; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m oraz poszerzenia w miejscach oznaczonych na rysunku planu; 

4) droga z dostępem do zakładu górniczego i przyległych gruntów rolnych, służąca także do transportu kopaliny; 

5) w przypadku skorygowania przebiegu drogi poza obszarem objętym planem, np., jak w propozycji przed-

stawionej na rysunku planu, zbędny odcinek drogi wydzielonej w planie może zostać włączony odpowied-

nio do terenu 1PG i 2PG na wykorzystanie zgodne z ustaleniami dla tych terenów, łącznie z korektą nie-

przekraczalnej krawędzi wyrobiska. 

Rozdział 3 

Ustalenia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i środowiska 

§ 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

1. Celem ochrony jest wszechstronne udokumentowanie reliktów średniowiecznej przestrzeni osadniczej 

poprzez prowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych w formie nadzoru archeologicznego realizowa-

nego w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego. 

2. Ustanawia się strefy ochrony stanowisk archeologicznych oznaczone na rysunku planu, w granicach któ-

rych obowiązują nakazy i zakazy wynikające z przepisów szczególnych dotyczących ochrony zabytków oraz 

ustalenia niniejszego planu. 

3. Dla oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych ujętych w strefach W.II - częściowej 

ochrony, dopuszcza się inwestowanie pod warunkiem współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych 

i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków oraz przeprowadze-

nie archeologicznych badań ratunkowych w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych 

związanych z realizacją zamierzenia. 
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4. Dla oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych ujętych w strefach W.III - ograniczonej 

ochrony, dopuszcza się inwestowanie pod warunkiem współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych 

i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków oraz przeprowadze-

nie interwencyjnych archeologicznych badań ratunkowych w granicach strefy, w formie nadzoru archeologicz-

nego prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji. 

§ 5. Ochrona środowiska przyrodniczego. 

1. Prowadzenie działalności wydobywczej nie może powodować zmiany stosunków wodnych na chronio-

nych siedliskach przyrodniczych (grądu subatlantyckiego) i obszarach objętych prawną formą ochrony przyro-

dy zlokalizowanych w otoczeniu obszaru objętego planem - w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty 

„Dolina Grabowej” PLH320003, na terenie użytków ekologicznych ustanowionych uchwałą Nr XV/85/96 Ra-

dy Gminy Malechowo z dnia 29 kwietnia 1996 r. 

2. Wydobycie kopaliny z zawodnionej części złoża powinno odbywać się w odległości co najmniej 700 m 

od użytków ekologicznych, o których mowa w ust. 1. 

3. Zakazuje się sztucznego obniżania lustra wody gruntowej przy wydobyciu kopaliny. 

4. W działalności wydobywczej obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych ograni-

czających możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych. 

5. Wydobycie kopaliny nie powinno powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tere-

nem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Rozdział 4 

Zasady w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej 

§ 6. Zasady obsługi obszaru urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej. 

1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego wsi Sulechowo oraz lokalnego ujęcia wody wykonanego 

na terenie zakładu górniczego. 

2. Pobór wód podziemnych dopuszcza się tylko na podstawie ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 

3. Zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych zgodnie z „Planem zaopatrzenia ludności w wodę pitną 

w sytuacjach kryzysowych dla gminy Malechowo” ze studni poza obszarem planu - na terenie poszkolnym 

w Sulechowie. 

4. Dopuszcza się przebudowę i likwidację istniejącej sieci wodociągowej. 

5. Gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym z okresowym wywożeniem 

przez koncesjonowany podmiot gospodarczy sprzętem asenizacyjnym do punktu zlewnego. 

6. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni do ziemi po wcze-

śniejszym oczyszczeniu na lokalnym urządzeniu do wartości określonych w obowiązujących przepisach; 

z pozostałych powierzchni poprzez infiltrację do gruntu. 

7. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła. 

8. Zasilanie obiektów i urządzeń wydobywczych ze stacji transformatorowej położonej w granicach terenu 

lub poza nim; lokalizację stacji w granicach terenu ustali projekt zagospodarowania złoża. 

9. W pasie terenu o szerokości 30 m w granicach terenu 1PG wzdłuż drogi powiatowej mogą być umiesz-

czane elementy infrastruktury technicznej niezwiązanej z przeznaczeniem terenu oraz trasa rowerowa. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Na cele nierolnicze i nieleśne ustalane w planie przeznacza się: użytki rolne wytworzone z gleb pocho-

dzenia mineralnego o łącznej powierzchni 61,63 ha, w tym: 

- grunty orne kl. IIIb o powierzchni poniżej 1,03 ha, 

- grunty orne kl. IVa o powierzchni 39,12 ha, 

- grunty orne kl. IVb o powierzchni 14,3 ha, 

- grunty orne kl. V o powierzchni 4,47 ha, 

- grunty orne kl. VI o powierzchni 41,98 ha, 
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- łąki trwałe ŁIV o powierzchni 0,46 ha, 

- pastwiska trwałe PsIV o powierzchni 0,26 ha, 

- sady o powierzchni 0,12 ha. 

§ 8. Ustala się stawkę, w wysokości 25%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości objętych planem. 

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Malechowo z dnia 30.12.1996 r. Nr XIX/112/96 w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 5, poz. 22 

z dnia 21.02.1997 r.) w zakresie ustaleń dla terenów położonych w granicach obszaru objętego niniejszą 

uchwałą. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Jolanta Kieres 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/325/2013 
Rady Gminy Malechowo 
z dnia 29 listopada 2013 r. 
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ROZSTRZYGNI�CIE RADY GMINY MALECHOWO 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGL�DNIONYCH UWAG 

WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI 

KOPALNI PIASKÓW KWARCOWYCH SULECHOWO-SULECHÓWKO 

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pó�n. zmianami) w zwi�zku z art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Malechowo rozstrzyga, co 

nast�puje:  

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo

dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych Sulechowo-Sulechówko wyło�onego do 

publicznego wgl�du w dniach od 2 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. oraz od 7 

pa�dziernika 2013 r. do 29 pa�dziernika 2013 r. wraz z prognoz� oddziaływania na 

�rodowisko, wniesiono w ustalonym terminie 1 uwag� zbiorow� podpisan� przez 29 osób, 

zgodnie z wykazem uwag stanowi�cym integraln� cz��� dokumentacji formalno-prawnej 

prac planistycznych. 

§ 2. Wójt Gminy Malechowo rozpatrzył powy�sz� uwag� w dniu 7 czerwca 2013 r.

§ 3. Przyjmuje si� w cało�ci rozstrzygni�cie Wójta i nie uwzgl�dnia si� uwagi wniesionej do

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla 

lokalizacji kopalni piasków kwarcowych Sulechowo-Sulechówko. Uwaga dotyczyła 

rozwi�zania problemu transportu wyrobu poprzez budow� nowej drogi omijaj�cej 

miejscowo�ci Sulechowo i Bartolino oraz zawierała wniosek o przesuni�cie 

nieprzekraczalnej głównej kraw�dzi wyrobiska o co najmniej 20 m od granic zabudowy 

mieszkaniowej. Poniewa� zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 projektu planu odległo�� kraw�dzi 

wyrobiska od granic obszaru obj�tego planem powinna wynosi� co najmniej 20m, a 

ewentualna budowa nowej drogi nie dotyczy obszaru planu to zło�on� uwag� uznaje si� za 

bezprzedmiotow�. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/325/2013 
Rady Gminy Malechowo 
z dnia 29 listopada 2013 r. 
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ROZSTRZYGNI�CIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE�� DO 

ZADA� WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pó�n. zmianami) 

w zwi�zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy

Malechowo rozstrzyga, co nast�puje: 

     Z ustale� zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sporz�dzonego w zakresie zgodnym z Uchwał� Nr XIV/136/2008 Rady 

Gminy Malechowo z dnia 15 kwietnia 2008r. oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej 

prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, i� realizacja ustale�

dokonywanych w planie wymaga budowy dróg gminnych - inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, która nale�y do zada� własnych gminy.  Drogi wyznaczone 

w planie zast�pi� istniej�ce drogi gminne poło�one w obszarze przeznaczanym na 

eksploatacj� zło�a. Koszty ich budowy b�d� pokryte w cało�ci przez eksploatatora zło�a; 

ich budowa jest warunkiem udost�pnienia na potrzeby eksploatacji istniej�cych  dróg 

gminnych. 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/325/2013 
Rady Gminy Malechowo 
z dnia 29 listopada 2013 r. 
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