
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/305/2014 

RADY GMINY DZIKOWIEC 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012  

terenu położonego w miejscowości Wilcza Wola, Gmina Dzikowiec. 

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

Nrl42, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że plan 

nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec 

uchwalonego uchwałą Nr XXXXIII/244/2002 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 18 lutego 2002r., z późn. zm. 

Rada Gminy Dzikowiec 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 terenu położonego 

w miejscowości Wilcza Wola, Gmina Dzikowiec, zwany dalej planem. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - graficzny stanowiący rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

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

3. Załącznik nr 1 - rysunek planu zawiera integralną część uchwały, który obowiązuje w zakresie oznaczeń 

określonych na rysunku planu jako obowiązujące. 

§ 2. Plan obejmuje fragment obszaru wsi Wilcza Wola, Gmina Dzikowiec o powierzchni ok. 7,1831 ha 

w granicach przedstawionych na rysunku planu, położony w południowej części wsi, pomiędzy rzeką Łęg, 

drogą gminną oraz terenami rolnymi i leśnymi. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, 

o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały; 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dzikowiec; 

3) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku 

planu; 

4) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć funkcję terenu ustaloną w niniejszym planie; 

5) nadkładzie - należy przez to rozumieć górną warstwę gleby do zdjęcia z partii złoża kopaliny przewidzianej 

do eksploatacji z wykorzystaniem jej do rekultywacji; 
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6) wewnętrznej drodze wywozu kopaliny - należy przez to rozumieć drogę w ramach terenu oznaczonego 

symbolem PG; 

7) technologii wydobycia piasku wydmowego - należy przez to rozumieć wydobycie udokumentowanych 

zasobów piasku metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych oraz bez przeróbki kopaliny; 

8) pasie ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu z zakazem eksploatacji piasku; 

9) warstwie ochronnej - należy przez to rozumieć nienaruszalną warstwę gruntu surowca o grubości 

nie mniejszej niż 3,Om w obrębie eksploatowanego złoża, którą należy zachować nad ustalonym poziomem 

zalegania wód podziemnych występującym na rzędnej 182,Om n.p.m. 

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG o powierzchni  

ok. 7,1831ha pod eksploatację piasku wydmowego ze złoża pod nazwą „Wilcza Wola”. 

§ 5. Dla obszaru objętego planem obowiązują zasady zagospodarowania wynikające z położenia: 

1) w Sokołowsko - Wilczo wolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu; 

2) w obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 180005) „ Puszcza Sandomierska” zgodnie z ustaleniami 

planu; 

3) w obszarze i terenie górniczym „Wilcza Wola”. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania obszaru objętego planem wynikające z położenia, 

o którym mowa w § 5. pkt 1, pkt 2, pkt 3 niniejszej uchwały. 

2. Nakazuje się: 

1) ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych poprzez: 

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zostanie 

stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów 

o ochronie środowiska, z wyłączeniem przedsięwzięcia obejmującego eksploatację piasku wydmowego 

ze złoża pn. „Wilcza Wola”, inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, dla których 

przeprowadzone oceny oddziaływania na środowisko wykażą brak znaczącego negatywnego wpływu na 

obszary chronione, 

b) prowadzenie wydobycia piasku wydmowego metoda odkrywkową, bez użycia materiałów 

wybuchowych oraz przeróbki kopaliny, 

c) realizacje zamierzenia inwestycyjnego z zastosowaniem niezbędnych rozwiązań technicznych 

i technologicznych zabezpieczających przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych, 

powierzchniowych, grantu oraz powietrza atmosferycznego, 

d) zakaz wprowadzania do ziemi, wód powierzchniowych nieczystości ciekłych, substancji 

ropopochodnych oraz odpadów, 

e) wkomponowanie w krajobraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 

3. Zakazuje się eksploatacji piasku: 

1) poniżej rzędnej 182,Om n. p. m.; 

2) w obrębie pasa ochronnego. 

4. Poziom hałasu w środowisku nie może powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu jak dla 

terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

§ 7. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. Dostępność 

komunikacyjna terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG do drogi publicznej powiatowej relacji 

Wilcza Wola - Wola Raniżowska przebiegającej poza terenem objętym planem, poprzez drogę istniejącą  

nr ewid. 5177 i 4540 przebiegającą poza obszarem objętym planem, pełniącą również funkcję drogi pożarowej 

oraz poprzez wewnętrzne drogi wywozu kopaliny w ramach terenu oznaczonego symbolem PG, 
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§ 8. Ustala się zasady lokalizacji i minimalną liczbę miejsc do parkowania: Obowiązuje zabezpieczenie 

w granicach terenu oznaczonego symbolem PG nie mniej niż 5 miejsc do parkowania oraz miejsca do 

tankowania paliwa do sprzętu - na utwardzonym podłożu. 

§ 9. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) zapewnienie i gromadzenie wody do celów higieniczno - sanitarnych poprzez rozwiązanie indywidualne; 

2) zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych z co najmniej jednego z następujących źródeł: studni, 

punktu czerpania wody przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym poza obszarem objętym planem; 

3) gromadzenie nieczystości ciekłych bytowych oraz odprowadzenie ścieków powstających w wyniku 

prowadzenia działalności górniczej poprzez rozwiązanie indywidualne w sposób nie zagrażający 

środowisku i terenom sąsiednim, na zasadach obowiązujących w gminie Dzikowiec; 

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowo po terenie objętym planem. 

§ 10. Ustala się zasady gospodarki odpadami: 

1) gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja i ich usuwanie na zasadach obowiązujących w gminie 

Dzikowiec; 

2) magazynowanie i usuwanie odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności górniczej, w tym 

związanych z pracą maszyn i środków transportu - w sposób nie zagrażający środowisku i terenom 

sąsiednim, na zasadach obowiązujących w gminie Dzikowiec. 

Rozdział 2. 

Przepisy szczegółowe: 

§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem PG o powierzchni ok. 7,1831ha przeznacza się pod 

eksploatację piasku wydmowego ze złoża pod nazwą „Wilcza Wola”. 

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację: 

1) wewnętrznych dróg wywozu kopaliny nie wyznaczonych na rysunku planu, przy czym: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 5,Om, pod warunkiem, że nie wykluczy to 

możliwości prowadzenia eksploatacji oraz rekultywacji terenu poeksploatacyjnego zgodnie z ustalonym 

przeznaczeniem w planie; 

b) nawierzchnia dróg z tłucznia kamiennego, płyt betonowych; 

2) miejsc do parkowania oraz miejsca tankowania paliwa do sprzętu; 

3) tymczasową lokalizację nadkładu w miejscach po wydobyciu piasku; 

4) studni do czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 

3. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem PG: 

1) zachowanie pasa ochronnego zgodnie z rysunkiem planu, w odległości nie mniejszej niż 6,00m od granic 

przylegających do złoża działek sąsiednich; 

2) zakazuje się: 

a) budowy stałych kubaturowych obiektów budowlanych; 

b) eksploatacji piasków w obrębie pasa ochronnego; 

c) prowadzenia eksploatacji piasku poniżej rzędnej 182,0 m n. p. m. 

4. Obsługa komunikacyjna terenu i zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie 

z ustaleniami planu określonymi odpowiednio w § 7. pkt 1 i § 9. niniejszej uchwały. 

§ 12. Ustala się zasady rekultywacji i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem PG - po 

zakończeniu działalności eksploatacyjnej: 

1) sukcesywne rekultywowanie terenu wyeksploatowanego w kierunku leśnym, poprzez wprowadzenie 

nasadzeń dostosowanych do warunków siedliskowych, w szczególności sosny zgodnie z planem urządzenia 

lasu; 
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2) wykorzystanie mas ziemnych z nadkładu do częściowego zasypania wyrobiska poeksploatacyjnego. 

Rozdział 3. 

Przepisy przejściowe: 

§ 13. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, teren pozostawia się 

dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w związku z uchwaleniem niniejszego planu w wysokości 2%. 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

§ 15. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dzikowiec. 

§ 16. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

 

 

Edward Klecha 
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Załącznik nr 2 

        do uchwały Nr XLIII/305/2014 

        Rady Gminy Dzikowiec 

        z dnia 27 lutego 2014r. 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr2/2012 terenu 

położonego w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec. Zgodnie z art. 20 ustawy 1 z dnia 27 marca 2003 r  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) - po zapoznaniu 

się: 

- z ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącymi treść uchwały,  

- z prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . 

Rada Gminy Dzikowiec 

rozstrzyga, co następuje: 

1. sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności 

przepisami Prawa budowlanego, zamówień publicznych, samorządu gminnego, gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska. 

2. Zasady finansowania: 

1) wydatki majątkowe określa Rada Gminy w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej; 

3) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, które należą do zadań własnych gminy 

pochodzić będą ze środków budżetowych, ze środków pomocowych w miarę możliwości ich pozyskania; 

4) teren stanowi własność prywatną – Gmina Dzikowiec nie będzie ponosiła żadnych wydatków związanych  

z realizacją planu miejscowego, wszelkie koszty ponosi inwestor. 
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Uzasadnienie  

do uchwały Nr XLIII/305/2014 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 terenu położonego w miejscowości 

Wilcza Wola, Gmina Dzikowiec. 

Podstawą do sporządzenia planu była uchwała Nr XXVII/189/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 

30 października 2012r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 2/2012 terenu położonego w miejscowości Wilcza Wola, Gmina Dzikowiec. 

 Przed podjęciem uchwały stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu 

i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec uchwalonego uchwałą Nr XXXXIII/244/2002 Rady 

Gminy Dzikowiec z dnia 18 lutego 2002r, z późn. zm. Granice obszaru objętego planem odpowiadają granicom 

określonym w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 (...) uwzględnia się zasady sporządzenia 

planu określone: 

- w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz. U. 2012.647), 

- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), 

- uwzględnia przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, 

poz. 1227, z późn. zm.), 

- przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r Nr 163 poz. 981, 

z późn. zm.) 

Przyjęte w planie rozwiązania uwzględniają uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego 

zagospodarowania oraz warunków ekofizjograficznych, określających m.in. ograniczenia wynikające: 

z położenia terenu w obrębie Wilczowolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w obszarze Natura 2000 PLB 

18005 "Puszcza Sandomierska ". 

 W procesie sporządzenia planu zapewniony został udział społeczeństwa zgodnie z wymogami przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 Do projektu planu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko,z której wynika, że realizacja 

przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na eksploatacji piasku wydmowego ze złoża pn. „Wilcza Wola” 

zgodnie z ustaleniami planu nie wpłynie negatywnie na stan środowiska. 

Eksploatacja piasku wydmowego zakończy się znacznie powyżej poziomu doliny rzecznej rzeki Łęg jak 

również znacznie powyżej poziomu ewentualnego wezbrania wód. Nie wprowadza się zatem filara ochronnego 

w złożu dla rzeki Łęg o szerokości niemniejszej niż 20,0m – odległość wydobycia od dna rzeki Łęg wynosi od 

22,0m do 40,0m, a zatem jest większa niż 20,0m. 

Przedstawiony do uchwalenia projekt planu nie zawiera załącznika pn."Rozstrzygnięcie  

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu”, o którym mowa w art. 20 ust. 1, w związku 

z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na fakt, że w czasie wyłożenia 

projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i w ustawowym terminie po okresie wyłożenia 

nie wniesiono żadnych uwag dotyczących przyjętych rozwiązań w projekcie planu. 
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2. Czynności związane z procedurą formalno - prawną i trybem sporządzenia planu określone: 

w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w § 12 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

są udokumentowane w " Dokumentacji prac planistycznych " planu. 

Plan zawiera poszczególne ustalenia zgodnie z art..15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym – odnoszące się do obszaru objętego planem wynikające w szczególności 

z istniejącego i planowanego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu. 

W ustaleniach planu nie określono wszystkich elementów zagospodarowania wynikających  

z art. 15 ust 2 przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż okoliczności faktyczne 

dotyczące obszaru objętego planem, wynikające z istniejącego i planowanego przeznaczenia oraz sposobu 

zagospodarowania terenów nie występują na obszarze objętym planem, a tym samym uznaje się za zbędne 

dokonanie takich ustaleń. 

Dla wyrazów, dla których ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera „ oficjalnych 

pojęć” wprowadzono odpowiednie wyjaśnienia. 

Przed podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 2/2012 Rada Gminy po zapoznaniu się z treścią (częścią tekstową i graficzną) projektu planu uznała, że 

uchwalenie planu nie naruszy ustaleń wynikających ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dzikowiec uchwalonego uchwałą Nr XXXXIII/244/2002 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 

18 lutego 2002r, z późn. zm. 

Uchwalony plan stanowiący prawo miejscowe będzie stanowił podstawę do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

W tym stanie rzeczy uchwalenie przedmiotowego planu jest uzasadnione. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 8 – Poz. 1445


		2014-05-05T14:04:21+0000
	Polska
	Janusz Władysław Olech
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




