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Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 149  – 7 –  Poz. 2854,2855  
‐    w  rubryce  określającej  granice  obwodu  głosowania,  po  wyrazie  „Miechów  Ludwiczyn”,  dodaje  się wyrazy „Domasłów, Domasłów Szczęście”, 2)  skreśla się wszystkie zapisy dotyczące obwodu Nr 3, 3)  w  dotychczasowym  obwodzie  głosowania  Nr  4  w  rubryce  określającej  numer  obwodu  głosowania,  liczbę  „4” zastępuje się liczbą „3”. §2.  Jednolity wykaz obwodów głosowania,  ich granic  i numerów z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część. §3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów. §4.  Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.  §5.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Perzów 

Zdzisław Burzała   Załącznik  do uchwały Nr XLII/213/2010 Rady Gminy Perzów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Perzów na stałe obwody głosowania   Numer obwodu głosowania  Granica obwodu głosowania  Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 1  Wieś: Perzów, Perzów Nieprosin, Słupia pod Bralinem, Turkowy , Brzezie 
Szkoła Podstawowa, Perzów 77a 

2  Wieś: Trębaczów, Trębaczów Ligota, Zbyczyna  Szkoła Podstawowa Trębaczów 142 
3  Wieś: Koza Wielka, Koza Wielka Gęsia Górka, Miechów, Miechów Ludwiczyn, Damasłów, Damasłów Szczęście 

Szkoła Podstawowa, Miechów 56 

   
2854  

2855 
2855 

UCHWAŁA NR XL/252/10 RADY GMINY KOŚCIELEC 

 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelec dla obszaru 

w miejscowości Łęka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)  w  związku  uchwałą  Nr  XXVI/167/09  Rady  Gminy  Kościelec  z  dnia  30  stycznia  2009r  o  przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelec dla obszaru w miejscowości Łęka, Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:  DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE  Rozdział I. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zmianami), art. 14 
ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zmianami) w związku uchwaEą Nr XXVI/167/09 
Rady Gminy Ko[cielec z dnia 30 stycznia 2009r o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ko[cielec 
dla obszaru w miejscowo[ci Dęka, Rada Gminy Ko-
[cielec uchwala, co następuje:

DZIAD I. USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAD I

Zakres obowiązywania planu

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ko[cielec dla obszaru w miejscowo[ci Dęka ze zmia-
ną Studium UwarunkowaG i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Ko[cielec uchwalo-
ną uchwaEą nr XL/251/10 Rady Gminy Ko[cielec z 
dnia 30 kwietnia 2010 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ko[cielec dla obszaru w miej-
scowo[ci Dęka, zwany dalej planem.

§2. ZaEącznikami do planu są:
rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący zaEącz-

nik nr 1;
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3.

§3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;
2) symbole terenów;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o: 

1) budowli sEurącej reklamie - nalery przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozu-
mieniu ustawy Prawo budowlane;

2) urządzeniu sEurącym reklamie ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem,  
sEurący reklamie;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
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to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
przed którą nie wolno wprowadzać nowej zabudo-
wy;

4) obiekcie obsEugi technicznej - nalery przez to 
rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, któ-
ra w szczególno[ci sEury odprowadzaniu [cieków, 
dostarczaniu wody, ciepEa, energii elektrycznej, 
gazu, podziemną infrastrukturę teletechniczną a 
takre stacje transformatorowe, obiekty przepom-
powni [cieków, stacje gazowe, urządzenia meliora-
cji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych 
odpadów komunalnych;

5) przeznaczeniu podstawowym, dominującym - 
nalery przez to rozumieć dominujący (gEówny) spo-
sób zagospodarowania terenu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupeEniającym 
- nalery przez to rozumieć morliwy sposób zagospo-
darowania terenu po speEnieniu wymagaG okre[lo-
nych w planie, stanowiący uzupeEnienie lub wzbo-
gacenie przeznaczenia podstawowego;

7) symbol przeznaczenia - nalery przez to rozu-
mieć oznaczenie poszczególnych terenów, okre[la-
jące ich przeznaczenie;

8) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz symbolem;

9) urządzeniu pomocniczym - nalery przez to ro-
zumieć wyposarenie techniczne dróg, miejsca par-
kingowe, a takre oznakowanie sEurące organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia 
ochrony przeciwporarowej i obrony cywilnej, urzą-
dzenia sEurące informacji o terenie, a takre wiaty 
przystankowe, kioski uliczne oraz ogólnodostępne 
stacje telefoniczne;

10) odpadach niebezpiecznych ｠ nalery przez to 
rozumieć odpady, które ze względu na swoje po-
chodzenie, skEad chemiczny, biologiczny, inne wEa-
[ciwo[ci i okoliczno[ci, stanowią zagrorenie dla ry-
cia lub zdrowia ludzi albo dla [rodowiska.

ROZDZIAD II

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad 
urytkowania, zagospodarowania i zabudowy ob-

szaru objętego ustaleniami planu

§5. Dla obszaru objętego niniejszą uchwaEą, usta-
la się następujące przeznaczenia poszczególnych te-
renów, przyporządkowując im wskazane obok sym-
bole przeznaczenia: 

1) PG - teren rwirowni;
2) KD-D ｠ teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
3) UK ｠ teren kapliczki przydrornej.

§6. Cele publiczne takie jak: obiekty obrony cy-
wilnej, ratownictwa, bezpieczeGstwa paGstwa, 
obiekty obsEugi technicznej wymienione w §4 pkt 
4, urządzenia pomocnicze wymienione w §4 pkt 
9, zieleG, tereny komunikacji wewnętrznej jezdnej 
i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ciągi komunika-
cji pieszej, morna realizować na kardym terenie w 

sposób zgodny przepisami szczególnymi i zasadami 
wspóErycia spoEecznego.

§7. Zagospodarowanie terenu i zabudowę nale-
ry wykonywać w sposób zapewniający prawidEową 
eksploatację obiektów zaliczanych do celów pu-
blicznych, zwEaszcza drogi publicznej, oraz obiek-
tów obsEugi technicznej.

§8. Plan wyznacza następujący teren przeznaczo-
ny wyEącznie na cele publiczne: KD-D

ROZDZIAD III

Ustalenia ogólne w zakresie: ochrony przyrodni-
czej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref 
ujęć wody, ochrony zbiorników wód otwartych, 
zagroreG związanych z osuwaniem się mas ziem-

nych, terenów górniczych

§9. 1. Teren objęty planem znajduje się poza stre-
fami ochronnymi ujęć wody, nie znajduje się na te-
renie  ochronnym zbiorników wód otwartych, nie 
jest zagrorony powodzią.

2. Na terenie objętym planem zostanie ustanowio-
ny teren górniczy, dla którego obowiązują przepisy 
szczególne.

3. Teren objęty planem poEorony jest w ZEotogór-
skim Obszarze Chronionego Krajobrazu w subregio-
nie wzgórz i pagórków morenowych zgodnie z eko-
fizjografią gminy Ko[cielec jest predestynowanym 
do zrównowaronej gospodarki le[nej i powiększania 
zasobów le[nych, z lokalnym dopuszczeniem re-
kreacji, rolnictwa i czasowej eksploatacji kruszywa 
naturalnego. Na czę[ci terenu objętego planem znaj-
duje się stare, ｧdzikieｦ wyrobisko i na niewielkiej 
czę[ci nowe nielegalne wyrobisko. PrzyszEa eksplo-
atacja kopaliny powinna być prowadzona zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 
r. Nr 228 poz. 1947). Dla realizacji przedsięwzię-
cia nalery sporządzić: projekt zagospodarowania 
zEora, uzyskać koncesję na wydobywanie kopalin 
oraz uzyskać decyzję [rodowiskową. Prowadze-
nie eksploatacji kopaliny, w tym w szczególno[ci: 
wielko[ć filara ochronnego, sposób zabezpieczania 
skarp i zboczy wyrobiska, sposób postępowania z 
nadkEadem, sposób ograniczania emisji spalin, py-
Eów i haEasu do powietrza, sposób zabezpieczenia 
dróg dojazdowych do kopalni, sposób postępowa-
nia z odpadami, sposób rekultywacji terenu, muszą 
być zgodne z ustaleniami planu oraz nakazami i wa-
runkami wynikającymi z w/w dokumentów.

ROZDZIAD IV
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze 

względu na wymagania ochrony [rodowiska i zdro-
wia ludzi

§10. Obszar objęty planem znajduje się na tere-
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nie objętego rerimem wysokiej ochrony ( OWO ) 
gEównego zbiornika wód podziemnych nr 151 - gór-
nokredowego zbiornika szczelinowo-porowego Tu-
rek - Konin ｠ KoEo. W celu ochrony obszaru GZWP 
nakazuje się prowadzenie wszelkich inwestycji w 
sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód pod-
ziemnych, przestrzeganie zasad zagospodarowania 
okre[lonych w przepisach odrębnych dotyczących 
ochrony wód podziemnych.

§11.1. Wszelkie oddziaEywania związane z prowa-
dzoną dziaEalno[cią gospodarczą nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych przepisami odrębnymi poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

2. Zakazuje się lokalizowania obiektów, których 
eksploatacja more powodować przekroczenie stan-
dardów [rodowiska okre[lonych przepisami odręb-
nymi poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny. 

3. DziaEalno[ć wydobywcza nie more powodo-
wać przekroczenia poziomu haEasu na terenach 
podlegających ochronie akustycznej. W przypadku 
przekroczenia poziomu haEasu na terenach podlega-
jących ochronie akustycznej nalery stosować [rodki 
organizacyjne, techniczne i technologiczne zmniej-
szające poziom haEasu, co najmniej do poziomów 
dopuszczalnych, np. w postaci waEów ziemnych.

4. Transport rwiru nie more powodować po-
nadnormatywnych oddziaEywaG na tereny zabudo-
wy zagrodowej i mieszkaniowej, szczegóEowe zasa-
dy organizacji transportu w sposób minimalizujący 
jego oddziaEywanie na [rodowisko nalery okre[lić w 
decyzji [rodowiskowej. 

5. Na obszarze planu zakazuje się lokalizacji obiek-
tów telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatro-
wych.

§12. Ustala się następujące warunki postępowa-
nia z odpadami:

1. wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich se-
lektywnej zbiórki, umorliwiającej pópniejszy odzysk 
lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochro-
ny [rodowiska;

2. odpady komunalne winny być segregowane i 
zagospodarowane zgodnie z  planem gospodarki od-
padami;

3. odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu-
ryte baterie i akumulatory winny być gromadzone 
w hermetycznych pojemnikach i transportowane 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepi-
sami odrębnymi; 

4. zakazuje się na terenie planu tworzenia skEado-
wisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów;

5. masy ziemne, w tym nadkEad, nalery zagospo-
darować na nieruchomo[ci wEasnej w szczególno[ci 
do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;

6. nadkEadu nie morna gromadzić na wysoko[ć 
powyrej 10m ponad rzędną powierzchni terenu. 

ROZDZIAD V
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlega-

jących ochronie ze względu na wymagania ochrony 
zabytków i dóbr kultury wspóEczesnej

§13. Na obszarze objętym planem nie stwierdzo-
no występowania obiektów zabytkowych oraz re-
liktów archeologicznych. W przypadku odkrycia w 
trakcie robót przedmiotów, co do których istnieje 
przypuszczenie, ir są one zabytkami, nalery postę-
pować zgodnie z przepisami szczególnymi. 

ROZDZIAD VI
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy oraz obsEugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji

§14. 1. Sieci infrastruktury technicznej realizo-
wane jako sieci publiczne powinny być prowadzone 
przez tereny drogi publicznej. Dopuszcza się prowa-
dzenie nowych sieci infrastruktury technicznej przez 
inne tereny za zgodą ich wEa[cicieli. 

2. Drogę dojazdową nalery docelowo poszerzyć 
do szeroko[ci minimum 12 m w liniach rozgranicza-
jących, w granicach planu znajduje się poEudniowe 
poszerzenie pasa drogowego.

§15. 1. Na terenach objętych planem nie zacho-
dzi potrzeba zaopatrzenia w zakresie infrastruktu-
ry, nie jest wymagane doprowadzenie wody z sieci 
wodociągowej. Zcieki bytowe nalery gromadzić w 
szczelnym zbiorniku wyworonym do zlewni przy 
oczyszczalni [cieków. Wody opadowe i roztopowe 
rozprowadzane powierzchniowo. Nie występuje od-
wodnienie zakEadu górniczego. 

2. Miejsca parkingowe dla sprzętu i pojazdów 
sEurących wydobyciu i do transportu oraz dla pra-
cowników i klientów nalery wyznaczyć na obszarze 
planu. Wyznacza się minimum jedno miejsce posto-
jowe na cztery osoby zatrudnione, minimum jedno 
miejsc postojowe dla klientów oraz jedno miejsce 
postojowe dla osób niepeEnosprawnych. 

ROZDZIAD VII
Ogólne zasady i warunki scalania i podziaEu nieru-

chomo[ci

§16. Dopuszcza się podziaEy i Eączenie dziaEek 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospo-
darki nieruchomo[ciami. 

ROZDZIAD VIII
Ogólne warunki zagospodarowania terenu, 

ksztaEtowania zabudowy i krajobrazu.
Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli 

sEurących reklamie.

§17. 1. Na obszarze planu morna lokalizować bu-
dowle i urządzenia sEurące reklamie. Po eksploatacji 
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nalery teren zrekultywować zgodnie z wydanymi 
decyzjami. 

2. Obiekty budowlane nalery lokalizować zgodnie 
z wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną li-
nią zabudowy.

§18. Brak innych szczegóEowych ustaleG, zasad, 
wymagaG, parametrów, wskapników, gabarytów 
oznacza dowolno[ć w tym względzie z koniecz-
no[cią stosowania przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących. 

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

ROZDZIAD IX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu oznaczonego symbolem  PG  ｠tereny rwi-
rowni

§19. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lem PG przeznaczenie:

podstawowe: teren rwirowni,
dopuszczalne, uzupeEniające: zaplecze i zagospo-

darowanie terenu związane z funkcją podstawową.

§20. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia PG ustala się następujące szczegóEowe wa-
runki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem PG 
stanowi w swych granicach maksymalny zasięg te-
renu górniczego, dla którego obowiązują przepisy 
Prawa geologicznego i górniczego. 

Ustala się minimalny filar ochronny o szeroko[ci 
6m od sąsiednich terenów rolnych oraz 30 m od 
krawędzi drogi publicznej. Ustala się rekultywację 
le[ną. ZEore nalery eksploatować metodą odkryw-
kową, wgEębną, [cianową, dwoma piętrami eksplo-
atacyjnymi o max wysoko[ci piętra 6,0 m. Nalery 
utrzymywać stabilne skarpy, posiadające nachyle-
nie nie przekraczające kąta tarcia wewnętrznego 
piasków. PowstaEe w wyniku eksploatacji zEora 
skarpy koGcowe wyrobiska powinny mieć zacho-
wane kąty naturalnego stoku tj. ok. 35 stopni dla 
piasków w stanie wilgotno[ci naturalnej. Ustala się 
maksymalną gEęboko[ć wyrobiska ok. 10,0 m. Dzia-
Ealno[ć górniczą nalery prowadzić zgodnie z wymo-
gami okre[lonymi w koncesji.

Zabudowa towarzysząca funkcji podstawowej nie 
more przekroczyć ustalonej dla terenu PG  nieprze-
kraczalnej linii zabudowy. 

ROZDZIAD X
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu oznaczonego symbolem  UK  ｠teren kaplicz-
ki przydrornej

§21. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lem UK przeznaczenie:

podstawowe: teren kapliczki przydrornej
dopuszczalne, uzupeEniające: zagospodarowanie 

terenu związane z funkcją podstawową.

§22. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia UK obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej 
dziaEalno[ci i obiektów budowlanych nie związa-
nych z kultem religijnym. 

ROZDZIAD XI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczo-
nej symbolem KD-D 

§23. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
przeznaczenia KD-D przeznaczenie: podstawowe: 
ulica dojazdowa, sieci infrastruktury technicznej 

§24. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia KD-D ustala się zakaz:

1) wprowadzania obiektów budowlanych nie 
związanych z przeznaczeniem terenu, za wyjątkiem 
realizowanych w liniach rozgraniczenia drogi urzą-
dzeG pomocniczych oraz obiektów obsEugi tech-
nicznej. Lokalizacja obiektów obsEugi technicznej 
i urządzeG pomocniczych more nastąpić za zgodą 
zarządcy drogi;

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i urytkowania terenów, zwEaszcza lokalizowania 
obiektów tymczasowych.

§25. Dla terenu oznaczonego symbolem przezna-
czenia KD-D ustala się następujące warunki i zasady 
zagospodarowania:

- ustala się poszerzenie ulicy dojazdowej w liniach 
rozgraniczających wynoszącą po stornie poEudnio-
wej - na obszarze planu minimum 5 m.  

DZIAD III
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE

ROZDZIAD XII
Ustalenia koGcowe

§26. Uchwala się dla terenu objętego ustalenia-
mi planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
wysoko[ci 30%, za wyjątkiem gruntów przeznaczo-
nych pod drogę publiczną KD-D i kapliczkę przydror-
ną UK dla których ustala się stawkę 0%.

§27. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Ko[cielec.

§28. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Ko[cielec

(-) Piotr Dura
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Do projektu planu wpEynęEa jedna uwaga. 

Dnia 16.02.2010r pismo do Urzędu Gminy w Ko-
[cielcu wniosEa Pani Radna Gminy Ko[cielec, wEa-
[cicielka dziaEki w bezpo[rednim sąsiedztwie plano-
wanej rwirowni. Pismo jest zatytuEowane: ｧWnioski 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz prognozy oddziaEywania na [ro-
dowisko gminy Ko[cielec dla obszaru w miejscowo-
[ci Dęka.ｦ Pismo z racji terminu, w jakim zostaEo 
zEorone zakwalifikowane zostaEo, jako uwaga zEoro-
na do projektu planu. Ustawodawca przewiduje dla 
Radnych Rady Gminy okre[loną rolę w procedurze 
sporządzania projektu planu, Radni decydują o przy-
stąpieniu do sporządzenia planu, o jego uchwaleniu 
oraz o sposobie rozpatrzenia uwag podczas uchwa-
lania projektu planu, nie powinni skEadać uwag a 
następnie decydować o sposobie ich rozpatrzenia, 
jednak w tym przypadku ze względu na zamieszka-
nie i wEasno[ć nieruchomo[ci na terenie miejscowo-
[ci Dęka uznaje się prawo Pani Radnej do zEorenia 
uwag do projektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sporządzano w oparciu o obowią-
zujące przepisy prawa. Projekt planu wykonano w 
zgodzie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz. U. z 2003r Nr 164 poz. 
1587). Prognozę oddziaEywania na [rodowisko wy-
konano w oparciu o ww. ustawę o udostępnianiu 
informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale 
spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz oce-
nach oddziaEywania na [rodowisko (Dz. U Nr 199, 
poz.1227 z pópn. zmianami).  Procedura planistycz-
na przebiega zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 
717 z pópn. zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 
3 papdziernika 2008r o udostępnianiu informacji o 
[rodowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa 
w ochronie [rodowiska oraz ocenach oddziaEywania 
na [rodowisko. Wnioski do projektu planu morna 
byEo skEadać w terminach wskazanych w ogEosze-
niach i obwieszczeniach. Wnioski byEy rozpatrywane 
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym przez Wójta Gminy dnia 31.03.2009 
r. Po rozpatrzeniu wniosków sporządzono projekt 
planu wraz prognozą oddziaEywania na [rodowisko 
przyrodnicze. Projekt planu zostaE zaopiniowany i 

uzgodniony. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu i 
uzgodnieniu, spoEeczeGstwo podczas wyEorenia do-
kumentu do publicznego wglądu mogEo zapoznać 
się z proponowanymi rozwiązaniami. Poza niniejszą 
rozpatrywaną uwagą nie wniesiono więcej uwag. 
Uwzględnienie uwag na etapie koGczącym procedo-
wanie dokumentu nie more zmienić ustaleG planu, 
które zmieniEyby dokument w sposób naruszający 
prawa wEa[cicieli gruntów objętych opracowaniem 
oraz zmieniEyby zasadniczo ustalenia planu. Takie 
zmiany powodują konieczno[ć ponowienia procedu-
ry opiniowania i uzgodnieG oraz ponowienia wyEo-
renia zmienionego projektu do publicznego wglądu. 
Sporządzony projekt planu speEnia wszystkie wymo-
gi obowiązujących ustaw, stąd nie uznaje się za ko-
nieczne wprowadzanie do niego znaczących zmian 
i powtarzanie procedury planistycznej. Jej powtó-
rzenie i wprowadzenie zapisów uniemorliwiających 
dziaEalno[ć wydobywczą jest bezcelowe, poniewar 
w takiej sytuacji zapisy planu zostaną oprotestowa-
ne przez wEa[cicieli gruntów oraz przedsiębiorcę na 
koszt którego sporządzany jest plan (na podstawie 
art.53 ust.4 ustawy prawo geologiczne i górnicze).

W procedurze sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ko[cielec 
dla obszaru w miejscowo[ci Dęka Pani Radna nie 
zEoryEa wniosku, wniosek zEoryE mąr Pani Radnej, 
wnoszącej aktualnie uwagi. Wniosek męra Pani 
Radnej rozpatrzono i stwierdzono, re projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ko[cielec dla obszaru w miejscowo[ci Dęka 
oraz prognozą wpEywu na [rodowisko ustaleG planu 
są w znacznej czę[ci zgodne z postulatami wnio-
skodawcy. 

W pi[mie zatytuEowanym ｧWnioski do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz prognozy oddziaEywania na [rodowisko 
gminy Ko[cielec dla obszaru w miejscowo[ci Dękaｦ 
zEoronym w terminie skEadania uwag do projektu 
planu Pani Radna sformuEowaEa następne wnioski. 
W związku z terminem ich zEorenia zakwalifikowano 
zawarte w nich postulaty, jako uwagi do projektu 
planu. TytuEy kolejnych punktów pisma są analo-
giczne do zawarto[ci prognozy oddziaEywania na 
[rodowisko, stąd nalery uznać je gEównie, jako za-
strzerenia do tej prognozy.

Odpowiadając na wątpliwo[ci i wnioski wyja[nia 
się, re aktualnie rozpoznane zEore ustalono tylko w 
granicach dziaEki nr 207. Na podstawie dokumen-
tacji geologicznej zEora kruszywa naturalnego Dęka 
udokumentowane są zasoby geologiczne zEora o 

ZaEącznik nr 2 
do uchwaEy Nr XL/252/10

Rady Gminy Ko[cielec
z dnia 30 kwietnia 2010r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU.

LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG.
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powierzchni 1,66ha i warto[ci zasobów podanej w 
prognozie oddziaEywania na [rodowisko. Informacje 
te nie mają wpEywu na morliwo[ć przyszEej eksplo-
atacji. Eksploatacja zEora, związane z tym kolejne 
postępowania muszą być zgodne z przepisami pra-
wa, w zalerno[ci od wielko[ci zEora, wielko[ci jego 
wydobycia kwalifikowane jest przedsięwzięcie. Plan 
wskazuje na morliwo[ć zagospodarowania, jako te-
renu górniczego takre sąsiednich dziaEek, nie wy-
klucza morliwo[ci wydobycia kruszywa naturalnego 
na terenie objętym opracowaniem, caEy teren obję-
ty zapisem PG more być zagospodarowany w tym 
celu. Teren rozpoznanego zEora to teren nieurytków 
i gruntów nieprzydatnych rolniczo, pozostaEe tereny 
to grunty rolne klasy V i VI. Grunty takie nie podle-
gają obowiązkowi wyEączenia z produkcji rolnej. 

Na etapie uchwalania planu nie przewiduje się 
wprowadzania zmian w prognozie oddziaEywania 
na [rodowisko w zakresie opisu oddziaEywania na 
ludzi, zwierzęta, ro[liny, wodę, powietrze, klimat, 
dobra materialne a takre w zakresie potencjalnych 
zmian w [rodowisku w przypadku braku realizacji 
planu. Nie przewiduje się dodatkowych uzupeEnieG 
w zakresie wskazywania zanieczyszczeG powodo-
wanych transportem samochodowym, w zakresie 
wskazywania zagroreG warto[ci ekologicznych. 
Prognoza ta zostaEa przedstawiona Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Zrodowiska w Poznaniu oraz 
PaGstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sani-
tarnemu, którzy w zakresie przedstawionych tabe-
larycznie, przewidywanych wpEywów na poszcze-
gólne komponenty [rodowiska oraz opisywanych 
potencjalnych zmian w [rodowisku w przypadku 
braku realizacji planu a takre w zakresie negatywne-
go wpEywu inwestycji na [rodowisko nie stwierdzili 
uchybieG. Uwagi zawarte w opinii RDOZ uwzględ-
niono w caEej rozciągEo[ci i plan oraz prognozę 
uzupeEniono przed wyEoreniem ich do publicznego 
wglądu. 

W zakresie potencjalnych zmian w [rodowisku w 
przypadku braku realizacji planu nalery stwierdzić, 
re wydobycie kruszywa przyczyni się docelowo do 
rekultywacji terenu, w przypadku pozostawienia 
ｧdzikiego wyrobiskaｦ w aktualnym stanie powoduje 
ono zagrorenia. Na podstawie prawa geologiczne-
go i górniczego na przedsiębiorcę zostanie naEorony 
obowiązek rekultywacji terenu, zostaną uruchomio-
ne odpowiednie mechanizmy prawne wprowadza-
jące zabezpieczenia finansowe, aby nastąpiEa rekul-
tywacja. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaEywania na 
[rodowisko zostaE na podstawie art. 23 ust. 5 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami) pozytywnie 
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Zrodowiska w Poznaniu ｠ Regionalnym Konserwa-
torem Przyrody. Obowiązek tego uzgodnienia wy-
nika z faktu lokalizacji planowanej rwirowni na ZEo-
togórskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, stąd 
nie stwierdza się naruszenia zasad obowiązujących 

na tym obszarze. Eksploatacja kruszywa nie będzie 
miaEa wpEywu na stosunki wodne, poniewar bada-
nia geologiczne stwierdziEy, re znajdujące się na 
wzgórzu zEore jest suche - nie wymaga w czasie 
eksploatacji odwodnieG. 

Podnoszona sprawa parkowania pojazdów takre 
zostaEa uregulowana w zapisach planu. Regulują ją 
takre przepisy odrębne. W tym zakresie uwzględnia 
się czę[ciowo uwagę, w projekcie planu doprecyzo-
wano zasady w zakresie komunikacji ustalając ilo[ci 
miejsc postojowych oraz ustalając zapis o koniecz-
no[ci parkowania sprzętu i pojazdów na obszarze 
objętym planem. 

Plan ustaliE minimalny filar ochronny o szeroko[ci 
6m od sąsiednich terenów rolnych oraz 30m od kra-
wędzi drogi publicznej. UstaliE ter, ir nalery utrzy-
mywać stabilne skarpy, posiadające nachylenie 
nie przekraczające kąta tarcia wewnętrznego pia-
sków. Techniczne szczegóEy zabezpieczenia pasów 
ochronnych, wymagania w zakresie ochrony [rodo-
wiska oraz bezpieczeGstwa publicznego okre[lą de-
cyzja [rodowiskowa oraz wymagane na podstawie 
prawa geologicznego i górniczego projekt zagospo-
darowania zEora i koncesja. 

W związku z podnoszoną sprawą uciąrliwo[ci 
transportu uwagę uwzględniono. Zapisano w §11 
ust.4 projektu planu, ir transport rwiru nie more 
powodować ponadnormatywnych oddziaEywaG 
na tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, 
szczegóEowe zasady organizacji transportu w spo-
sób minimalizujący jego oddziaEywanie na [rodowi-
sko nalery okre[lić w decyzji [rodowiskowej. Plan 
nie wyklucza morliwo[ci dojazdu do rwirowni takre 
przez grunty prywatne, jereli zostanie to prawnie 
uregulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi oraz zgodnie w decyzją [rodowisko-
wą oraz koncesją. Nie wyklucza to morliwo[ci uzy-
skania przez przedsiębiorcę prawa do przejazdu inna 
trasą nir droga gminna przez Dękę, np. w drodze 
uzyskania sEurebno[ci przez dziaEki prywatne. 

Projekt planu nie jest dokumentem, w którym 
morna nakazać okre[lone tempo wydobycia ko-
paliny w celu jak najszybszego wyeksploatowania 
zEora. Takre miejscowy plan zagospodarowania nie 
more kwalifikować inwestycji do mogących zawsze 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko lub do poten-
cjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko. Okre-
[lają to przepisy odrębne. Plan nie zakazuje loka-
lizacji inwestycji zakwalifikowanych do mogących 
potencjalnie oddziaEywać na [rodowisko, do jakich 
zaliczane jest wydobycie metodą odkrywkową ko-
palin pospolitych na obszarze chronionego krajobra-
zu. Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji 
o [rodowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa 
w ochronie [rodowiska oraz ocenach oddziaEywania 
na [rodowisko (Dz. U Nr 199, poz.1227 z pópn. 
zmianami) inwestycja ta wymaga przed uzyskaniem 
koncesji decyzji [rodowiskowej.
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1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicz-
nej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy będzie realizacja:

- gminnej drogi publicznej
2. Inwestycja wymieniona w pkt. 1 będzie realizo-

wana w miarę morliwo[ci finansowych gminy. 
3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt. 

1 podlega zasadom ustawy o finansach publicz-
nych, przy czym:

a) uchwaEa Rady Gminy okre[li wieloletni program 
inwestycyjny w zakresie budowy i przebudowy 
dróg. 

b) zaEącznik do uchwaEy budretowej gminy okre-

[la limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w roku budretowym oraz dwóch kolejnych 
latach, 

c) kolejne uchwaEy budretowe gminy okre[lają na-
kEady na uruchomiony program w wysoko[ci umor-
liwiającej jego terminowe zakoGczenie, 

d) zmiana kwot wydatków na realizację programu 
następuje w drodze uchwaEy Rady Gminy zmienia-
jącej zakres programu lub wstrzymującej jego wy-
konywanie, 

e) zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru 
najkorzystniejszej oferty w trybie obowiązujących 
przepisów prawa,

f) realizacja zadaG następuje w terminach okre[lo-
nych harmonogramem wydatków budretu gminy.

ZaEącznik nr 3 
do uchwaEy Nr XL/252/10

Rady Gminy Ko[cielec
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINAN-

SOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniej-
szymi zmianami) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 19, poz. 115) po zasięgnięciu opinii Za-
rządu Powiatu KoniGskiego, Rada Gminy Wierzbinek 
uchwala co następuje:

§1. Ustala się przebieg dróg gminnych na terenie 
gminy Wierzbinek wedEug numeracji, nazwy, prze-
biegu i oznaczenia ich na mapie zgodnie z zaEączni-
kiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwaEy.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Wierzbinek.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Jacek MusiaE
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UCHWADA NR XL/251/10 RADY GMINY WIERZBINEK

 z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek


