
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 237 – 24175 – Poz. 4032,4033 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/ 
/258/10 Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 15 października 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pielgrzymka – tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego  
we wsi Nowa Wieś Grodziska, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Realizacjć zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka 
– tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego we wsi Nowa Wieċ Grodziska, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje sić poprzez finansowanie ze ċrodków gminy uzupeł-
nianych ċrodkami pomocowymi Unii Europejskiej, zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Piel-
grzymka. 

Zgodnie z „Koncepcją programową kanalizacji sanitarnej dla Gminy Pielgrzymka” opracowaną 
w październiku 2007 r. przewiduje sić budowć kanalizacji sanitarnej z przesyłem ċcieków do miejscowo-
ċci Pielgrzymka w dwóch wariantach lokalizacji oczyszczalni ċcieków: 
− budowie oczyszczalni ċcieków w miejscowoċci Wojcieszyn w Gminie Pielgrzymka, 
− budowie grupowej oczyszczalni ċcieków w miejscowoċci Modlikowice w Gminie Zagrodno dla gmin 

Pielgrzymka i Zagrodno. 

 
 
 

Załącznik nr 3do uchwały nr XLIX/ 
/258/10 Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 15 października 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

 
1. 1. Stwierdza sić zgodnoċć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piel-

grzymka – tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego we wsi Nowa Wieċ Grodziska z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka” uchwalo-
nego uchwałą Nr VI/32/99 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 marca 1999 r. roku, zmienionego uchwałą 
nr XX/98/08 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 czerwca 2008 r. dla obszaru wsi Proboszczów, zmienio-
nego uchwałą nr XLIX/259/10 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 15 października 2010r., dla czćċci terenu 
położonego we wsi Nowa Wieċ Grodziska. 

2. Po wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka – tereny 
lokalizacji budownictwa mieszkaniowego we wsi Nowa Wieċ Grodziska do publicznego wglądu  
od 15 lutego 2010 r. do 8 marca 2010 r. − w okresie ustawowo okreċlonych 14 dni od dnia zakoĉczenia 
wyłożenia planu tj. do dnia 23 marca 2010 r. – nie wniesiono żadnej uwagi do projektu planu. 
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UCHWAŁA NR XLIX/259/10 
 RADY GMINY PIELGRZYMKA 

 z dnia 15 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka −  
dla części obrębu geodezyjnego Czaple przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego 

„Czaple II” 

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,  
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,  
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poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123,  
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043), w 
związku z uchwałą Rady Gminy Pielgrzymka Nr 
XI/63/07 z dnia 26 października 2007 r. o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka 
– dla czćċci obrćbu geodezyjnego Czaple, uchwala 
sić miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Pielgrzymka − dla części obrębu 
geodezyjnego Czaple przeznaczonego pod rozbu-
dowę kopalni kruszywa naturalnego „Czaple II”, 
zwany dalej planem. 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. 1. Plan obejmuje nastćpujący obszar: 
1) Teren gminy Pielgrzymka − dla czćċci obrćbu 

geodezyjnego Czaple przeznaczonego pod roz-
budowć kopalni kruszywa naturalnego „Czaple 
II”. W terenie górniczym zawarty jest istniejący 
i projektowany obszar górniczy.- 

2) Teren przeznaczony pod niewielkie powierzch-
niowo dolesienia w rejonie wsi Czaple. 

3) Teren przeznaczony pod zabudowć zagrodową 
i usługową oraz poszerzenie istniejącego cmen-
tarza w obszarze osiedleĉczym wsi Czaple. 

4) Granicć obszaru objćtego uchwałą pokazano na 
rysunku planu (załącznik nr 1). 

5) Granice obszaru górniczego wykroczą nie-
znacznie (5–15m) poza granice udokumentowa-
nego złoża i obejmą również obszar gdzie pro-
wadzone bćdą prace związane ze zdejmowa-
niem i tymczasowym składowaniem nadkładu. 
Na całej długoċci granice obszaru i terenu gór-
niczego znajdować sić bćdą w obrćbie granic 
własnoċci użytkownika złoża. 

6) Granica obszaru górniczego i terenu górniczego 
jest wspólna. 

7) Powierzchnia złoża wynosi 33,52 ha. 
8) Powierzchnia obszaru i terenu górniczego wy-

nosi 38,01ha. Zasoby przemysłowe 15 061,00 tys. 
Mg. Zasoby operatywne (pomniejszone o prze-
widywane straty złożowe) 13 187, 77 tys. Mg 

§ 2. 1. Integralnymi czćċciami uchwały są : 
1) załącznik nr 1 − rysunek planu w skali 1:2000, 
2) załącznik nr 2 − „Rozstrzygnićcie w sprawie 

rozpatrzenia uwag złożonych do projektu pla-
nu” 

3) załącznik nr 3 − „Sposób realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasady ich finansowania” 

2. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, 
nie są ustaleniami planu. 

3. Obszar i zakres opracowania planu są 
zgodne z uchwałą nr XI/63/07 z dnia 26 październi-
ka 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pielgrzymka – dla czćċci obrćbu geodezyj-
nego Czaple, oraz z nr XI/62/07 z dnia 26 paździer-
nika 2007 r. w sprawie przystąpienia do opraco-

wania zmiany studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Piel-
grzymka – dla czćċci obrćbu geodezyjnego Czaple. 

§ 3. 1. Zakres opracowania planu obejmuje 
nastćpującą problematykć okreċloną w art. 15  
ust. 2 ustawy, a mianowicie: 

1) okreċlenie przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczających tereny o różnym przezna-
czeniu; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym: li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoċci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy. 

Rozdział 2 

Przepisy ogólne 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) ustawie − należy przez to rozumieć ustawć 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, 

2) planie − należy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1. niniejszej 
uchwały, 

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Gminy Pielgrzymka,  

4) przeznaczeniu podstawowym − należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przeważać na obszarze w obrćbie linii roz-
graniczających, okreċlone symbolem, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym − należy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogaca-
ją przeznaczenie podstawowe, 

6) przepisach szczególnych i odrębnych − należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z prze-
pisami wykonawczymi, 

7) złożu – należy prze to rozumieć naturalne na-
gromadzenie minerałów i skał, w których wy-
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dobywanie może przynieċć korzyċć gospodar-
czą, 

8) nadkładzie − jest to warstwa gruntu nie bćdą-
ca kopaliną, która należy zdjąć prze przystą-
pieniem do eksploatacji złoża, 

9) terenie górniczym − należy przez to rozumieć 
przestrzeĉ, objćtą przewidywanymi wpływami 
robót górniczych okreċlony w ustawie Prawo 
geologiczne i górnicze – t.j. z 2005 r. Dz. U.  
Nr 228, poz. 1947 z późn. zmianami, 

10) obszarze górniczym − należy przez to rozu-
mieć przestrzeĉ, w granicach której przedsić-
biorca jest uprawniony do wydobywania ko-
paliny objćtej koncesją, okreċlony w ustawie 
Prawo geologiczne i górnicze – t.j. z 2005 r.  
Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zmianami, 

11) filarze ochronnym − należy przez to rozumieć 
pas terenu, w granicach którego ze wzglćdu 
na ochronć oznaczonych dóbr, wydobywanie 
kopalin nie może być prowadzone, albo może 
być dozwolone tylko w sposób zapewniający 
ochronć tych dóbr − zgodnie z ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze – t.j. z 2005 r. Dz. U.  
Nr 228, poz. 1947 z późn. zmianami, 

12) projekcie zagospodarowania złoża − należy 
przez to rozumieć projekt załączany do wnio-
sku o udzielenie koncesji na wydobywanie 
kopalin wymagany zgodnie z ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze – t.j. z 2005 r. Dz. U.  
Nr 228, poz. 1947 z późn. zmianami, oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Ċrodowiska z dnia  
27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych 
wymagaĉ, jakim powinny odpowiadać projek-
ty zagospodarowania złóż Dz. U. Nr 128,  
poz. 1074, 

13) zakładzie górniczym − należy przez to rozu-
mieć wyodrćbniony technicznie i organizacyj-
nie zespół ċrodków służących przedsićbiorcy 
do bezpoċredniego wydobywania kopaliny ze 
złoża, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne 
i górnicze – t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 228,  
poz. 1947 z późn. zmianami, 

14) planie ruchu zakładu górniczego – należy 
przez to rozumieć plan sporządzany przez 
przedsićbiorcć każdego zakładu górniczego, 
okreċlający szczegółowo przedsićwzićcia nie-
zbćdne w celu zapewnienia bezpieczeĉstwa 
powszechnego, bezpieczeĉstwa pożarowego, 
bezpieczeĉstwa i higieny pracy pracowników 
zakładu górniczego, prawidłowej i racjonalnej 
gospodarki złożem, ochrony ċrodowiska wraz 
z obiektami budowlanymi, zapobiegania szko-
dom i ich naprawiania − zgodnie z ustawą 
Prawo geologiczne i górnicze – t.j. z 2005 r.  
Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zmianami, 

15) dokumentacji rekultywacyjnej − należy przez 
to rozumieć dokumentacjć wynikającą z usta-
wy Prawo ochrony ċrodowiska – t.j. z 2008 r. 
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami, 

16) siedlisku przyrodniczym − należy przez to 
rozumieć obszar okreċlony w ustawie 
o ochronie przyrody, tj. obszar lądowy lub 
wodny, naturalny lub półnaturalny lub antro-
pogeniczny wyodrćbniony w oparciu o cechy 
geograficzne, abiotyczne i biotyczne okreċlony 
w ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody – t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 151,  
poz. 1220 z późn. zmianami. 

§ 5. W planie nie okreċla sić: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze 

wzglćdu na ich brak, 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych oraz 
terenów górniczych ze wzglćdu na brak wystć-
powania takich terenów. 

§ 6. Nastćpujące oznaczenia graficzne są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu, 
3) literowe oznaczenia podstawowej funkcji tere-

nu, 
4) korytarz infrastruktury technicznej dla istnieją-

cej i planowanej napowietrznej linii elektro-
energetycznej 20 kV. 

§ 7. 1. Na obszarze planu ustala sić nastćpują-
ce rodzaje przeznaczenia terenów: 
1) teren istniejącej powierzchniowej eksploatacji 

kruszywa, oznaczony symbolem 1PG (W), rekul-
tywacji terenu 1PG dotyczy wyłącznie pole eks-
ploatacji, istniejący zakład przeróbczy do za-
chowania, 

2) teren planowanej powierzchniowej eksploatacji 
kruszywa, oznaczony symbolem 2PG (W), 

3) teren lasów i zadrzewieĉ ċródpolnych oznaczo-
ny symbolem ZL, 

4) tereny docelowo rezerwowane pod planowaną 
powierzchniową eksploatacjć kruszywa – 
w strefie oznaczonej symbolem 3PG(R), 4PG(R), 
5PG(R), 

5) teren usług oznaczony symbolem U, 
6) teren zabudowy zagrodowej oznaczony symbo-

lem RM, 
7) teren poszerzenia istniejącego cmentarza ozna-

czony symbolem ZC, 
8) tereny komunikacji oznaczone symbolami KDZ, 

KDL, KDD, KDW, 
9) tereny infrastruktury (elektroenergetyka) ozna-

czone symbolem E. 
2. Na każdym z terenów zakazuje sić innego 

wykorzystania terenu, niż zgodny z przeznacze-
niem podstawowym i dopuszczalnym, z zastrzeże-
niem § 13. 

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania  
terenów  

§ 8. 1. Ustala sić teren przeznaczony pod eks-
ploatacjć kruszywa naturalnego oznaczony na ry-
sunku planu symbolami 1PG, 2PG, którego pod-
stawowe przeznaczenie stanowi działalnoċć zwią-
zaną z wydobywaniem kruszywa naturalnego. 

2. Ustala sić teren docelowo rezerwowany 
pod planowaną powierzchniową eksploatacjć kru-
szywa oznaczony na rysunku planu symbolami 
3PG(R), 4PG(R), 5PG(R), którego podstawowe 
przeznaczenie stanowi działalnoċć związaną z wy-
dobywaniem kruszywa naturalnego. 
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3. Teren 1PG – obszar górniczy istniejącej ko-
palni kruszywa naturalnego „Czaple I” Ustala sić 
użytkowanie bez zmian. 

4. Teren 2PG – projektowany obszar górniczy. 
Obszar ten czćċciowo obejmuje udokumentowane 
złoże „Bielanka” a w czćċci po stronie północnej 
i wschodniej przebiega w odległoċci około 150 – 
200 m od granic udokumentowanego złoża. Usta-
lony teren obejmuje: teren górniczy, obszar górni-
czy, tereny dróg dojazdowych wewnćtrznych oraz 
teren pomocniczy, związany z eksploatacją. 

5. Pomićdzy granicą obszaru górniczego  
a granicą terenu górniczego ustanawia sić pas 
szerokoċci 6,0 m, na którym zlokalizowane bćdzie 
tymczasowe składowisko humusu. 

6. Eksploatacja powinna być prowadzona na 
podstawie projektów zagospodarowania złoża oraz 
na podstawie planów ruchu zakładu górniczego, 
sporządzanych na poszczególne etapy eksploatacji. 

7. Na obszarze złoża ustanawia sić filar 
ochronny, mający na celu zabezpieczenie nastćpu-
jących obiektów: 
a) drogi gminnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDL, działki nr 571/1 dr, 570 dr, 582/2 
dr, łączącej wieċ Czaple ze wsią Nowa Wieċ 
Grodziska – filar o szerokoċci 10 m licząc od 
krawćdzi jezdni drogi gminnej. 

8. Rekultywacjć należy wykonać w kierunku 
utworzenia zbiorników wodnych (stawów zarybie-
niowych) oraz wyznaczenia terenów zieleni 
ochronnej niskiej zgodnie z dokumentacją rekulty-
wacyjną. 

9. Przeznaczeniem dopuszczalnym na terenie 
1PG, 2PG jest możliwoċć lokalizacji obiektów ad-
ministracyjno – socjalnych i magazynowych oraz 
urządzeĉ uszlachetniania kopalin i innych urządzeĉ 
towarzyszących wydobyciu kopalin np. wagi sa-
mochodowej. 

10. Ustala sić przebieg i lokalizacjć publicznej 
drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KDL – istniejąca droga gminna klasy lokal-
nej, jednojezdniowa, dwupasowa. 

11. Ustala sić szerokoċć pasa drogowego pro-
jektowanej drogi na 15,0 m w liniach rozgranicza-
jących. 

12. Ustala sić szerokoċć jezdni 6,0 oraz szero-
koċć poboczy 1,0 m. 

13. Ustala sić wykonanie obustronnych ro-
wów odwadniających. 

14. Ustala sić teren przeznaczony pod zalesie-
nia i zadrzewiania ċródpolne bez możliwoċci zabu-
dowy oznaczony symbolem ZL. Tereny ZL stano-
wią siedliska przyrodnicze. 

15. Ustala sić teren przeznaczony pod nie-
uciążliwe usługi (oċwiaty, handlu, sportu, rekreacji, 
rzemiosła nieuciążliwego) oznaczony symbolem U. 

16. Minimalna powierzchnia nowo wydzielo-
nej działki przeznaczonej pod usługć 2000 m 2. 

17. Ustala sić 1 mp na 50 m pow. użytkowej 
planowanego obiektu usługowego. 

18. Ustala sić 40 % powierzchni biologicznie 
czynne j na nowo wydzielonej działce. 

19. Ustala sić teren planowanej zabudowy za-
grodowej jako uzupełnienie istniejącej zabudowy 
zagrodowej oznaczony symbolem RM. 

20. Ustala sić teren przeznaczony pod rozbu-
dowć istniejącego cmentarza oznaczony symbo-
lem ZC. 

21. Wyznacza sić 50 m strefć sanitarną od 
planowanego terenu cmentarza. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego  

§ 9. Wprowadza sić nastćpujące zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) Zagospodarowanie terenu, zlokalizowanego 

pomićdzy droga gminną a planowaną kopalnią 
zielenią wysoką, zaleca sić stosowanie gatun-
ków rodzimych dostosowanych do warunków 
klimatyczno-glebowych. 

2) Kształtowanie wyrobisk i zwałowisk w sposób 
umożliwiający ich przyszłe zagospodarowanie 
na cele rolne (wodno-zarybieniowe i zieleĉ 
ochronna niska). 

3) Ustala sić sukcesywną eksploatacjć i równole-
gle prowadzoną sukcesywną rekultywacjć tere-
nu eksploatacji − w projekcie zagospodarowa-
nia złoża zostaną okreċlone poszczególne etapy 
eksploatacji i kolejnoċć rekultywacji wyeksplo-
atowanych pół złoża. 

4) Nadkład i nieużyteczne masy ziemne należy 
zagospodarować dla celów rekultywacji z ziele-
nią ochronną niską w granicach terenu eksplo-
atacji złoża. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego  

§ 10.  
Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċrodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) uciążliwoċci dla ċrodowiska, związane 
z eksploatacją kruszywa naturalnego, takie jak 
spaliny, zanieczyszczenie powietrza pyłami, 
hałas, promieniowanie czy wibracje nie mogą 
oddziaływać negatywnie na tereny sąsiednie 
i muszą sić zamykać w granicach działek nale-
żących do przedsićbiorcy, 

2) zmiany położenia zwierciadła wód grunto-
wych mogą odbywać sić w obrćbie terenu ob-
jćtego planem, 

3) teren objćty eksploatacją należy zabezpieczyć 
przed dostćpem osób postronnych i oznako-
wać, 

4) odpady powstające w związku z prowadzoną 
eksploatacją kruszywa naturalnego należy 
magazynować w specjalnie wyznaczonym 
miejscu i zagospodarować zgodnie z wymo-
gami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach, 

5) ustala sić, że masy ziemne powstające 
w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego 
ze złoża (wydobywane, usuwane, przemiesz-
czane i gromadzone) wraz z jego przerabia-
niem, nie są odpadami w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, warun-
ki i sposób ich zagospodarowania okreċlone 
są w dokumentacji zakładu górniczego (pro-
jekcie zagospodarowania złoża, projekcie re-
kultywacji, planie ruchu zakładu górniczego), 

6) na terenie objćtym planem obowiązuje zakaz 
składowania i magazynowania odpadów in-
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nych niż odpady powstające w związku 
z prowadzona eksploatacją kruszywa natural-
nego, 

7) zakazuje sić odprowadzania nieczystoċci 
płynnych do gruntu, 

8) zdejmowany sukcesywnie nadkład należy 
gromadzić na tymczasowych zwałowiskach 
a nastćpnie wykorzystać do łagodzenia skarp 
koĉcowych i rekultywacji, 

9) dopuszcza sić wykorzystanie do celów rekul-
tywacji mas ziemnych przywożonych z poza 
obszaru eksploatacji, pod warunkiem ich 
przydatnoċci i spełnienia przepisów odrćb-
nych i szczególnych, 

10) skarpy wyrobiska zabezpieczyć przed osuwa-
niem, zachowując odpowiedni kąt nachylenia, 
zgodny z projektem zagospodarowania złoża, 

11) w ramach rekultywacji biologicznej stref zbo-
czowych wprowadzić wysiew roċlin pionier-
skich i odpowiednie nawożenie – kierunek ni-
ska zieleĉ ochronna, 

12) docelowo wprowadzić na skarpach roċlinnoċć 
dostosowaną do siedliska przyrodniczego 
z przewagą gatunków rodzimych, 

13) zbiorniki wodne przystosować docelowo do 
gospodarki rybackiej, 

14) wody deszczowe wprowadzić w grunt syste-
mem niezorganizowanym, 

15) ċcieki socjalno-bytowe gromadzić w szczel-
nym zbiorniku bezodpływowym i wywozić 
w miarć potrzeby. Jakoċć ċcieków uzgodnić 
z eksploatatorem oczyszczalni, do której ċcieki 
bćdą wywożone, 

16) eksploatacje złoża należy prowadzić na pod-
stawie ważnej koncesji na wydobycie kopaliny 
oraz zgodnie z projektem zagospodarowania 
złoża, 

17) rekultywacjć terenu kopalni, na którym zakoĉ-
czono proces eksploatacji kruszyw należy roz-
począć niezwłocznie, 

18) ustala sić wodno-zarybieniowy kierunek rekul-
tywacji lub wodno – rolny kierunek rekultywa-
cji terenów pokopalnianych na terenie objć-
tym planem z niską zielenią ochronną, 

19) w przypadku kolizji realizowanej inwestycji 
z siecią drenarską należy opracować doku-
mentacjć przebudowy istniejącego systemu 
drenarskiego w sposób zapewniający sprawne 
jego działanie. Dokumentacjć należy uzgodnić 
z właċciwym terenowo organem ds. melioracji 
wodnych, a nastćpnie dokonać przebudowy 
istniejącej sieci, pod nadzorem inspektora 
z uprawnieniami w zakresie melioracji wod-
nych. Parametry rowów melioracyjnych nale-
ży tak zaprojektować, aby nie nastćpowało za-
lewanie i podtapianie lasu sąsiadującego 
z obszarem planu, 

20) wszelkie uciążliwoċci związane z planowaną 
działalnoċcią wydobywczą nie mogą przekra-
czać dopuszczalnych norm; należy przyjąć 
rozwiązania technologiczne i infrastrukturalne 
chroniące przed emisją zanieczyszczeĉ i hała-
su w stopniu zapewniającym oddziaływanie 
inwestycji jedynie w granicach terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuł prawny, 

21) należy zabezpieczyć wyrobisko przed niekon-
trolowanym użytkowaniem – składowaniem 
odpadów, wylewaniem nieczystoċci, 

22) ruch pojazdów obsługujących wyrobisko nale-
ży skierować na drogi omijające tereny zabu-
dowane sąsiadujących wsi Czaple i Nowa 
Wieċ Grodziska, 

23) należy zrealizować od południa pas zieleni 
ochronnej pomićdzy wyrobiskiem a terenem 
zabudowy wsi Czaple o szerokoċci 10,0 m, 

24) w obrćbie terenów zainwestowanych, służą-
cych obsłudze wyrobiska, wszelkie po-
wierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 
winny stanowić powierzchnić biologicznie 
czynną, 

25) tereny narażone na zanieczyszczenia należy 
utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w sys-
temy kanalizacyjne, 

26) ċcieki bytowe i przemysłowe, po ich pod-
czyszczeniu do dopuszczalnych wartoċci za-
nieczyszczeĉ na urządzeniach własnych inwe-
stora i na jego własnym terenie, należy od-
prowadzić do gminnej sieci kanalizacji sani-
tarnej, a do czasu jej realizacji i uruchomienia, 
dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
oczyszczalni lub zbiorników na zasadach okre-
ċlonych w przepisach odrćbnych, 

27) do celów grzewczych należy stosować paliwa 
proekologiczne i urządzenia o wysokiej 
sprawnoċci i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeĉ, 

28) przed rozpoczćciem prac ziemnych pokrywć 
glebową należy złożyć w pryzmy i wykorzystać 
na innych terenach, np. wymagających rekul-
tywacji, 

29) teren po zakoĉczeniu eksploatacji winien zo-
stać zrekultywowany w kierunku niskiej zieleni 
izolacyjnej oraz wodno-zarybieniowym, zgod-
nie z decyzją właċciwego organu administra-
cji, 

30) ochronć krajobrazu kulturowego należy za-
pewnić poprzez zrekultywowanie terenu po 
zakoĉczeniu eksploatacji. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków  

§ 11. 1. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1) prace ziemne na terenie pod eksploatacjć kru-

szywa naturalnego oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 2PG nie wymagają nadzoru 
archeologiczno-konserwatorskiego. 

2. Osoby prowadzące roboty budowlane lub 
ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, zo-
bowiązane są: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
2) zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego od-

krycia przy użyciu dostćpnych ċrodków, 
3) niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków, a jeċli to nie jest możliwe, 
zawiadomić Wójta Gminy Pielgrzymka, 

4) istniejące stanowisko archeologiczne na tere-
nach rolnych nie podlega eksploracji. 
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Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych  

§ 12. 1. Oċwietlenie terenów i obiektów nie 
może powodować pogorszenia warunków użytko-
wania dróg i linii kolejowej, położonych w sąsiedz-
twie. 

2. Zabrania sić umieszczania reklam: 
1) w pasach drogowych, 
2) na pniach drzew, 
3) w odległoċci mniejszej niż 10,00 m od granicy 

obszaru kolejowego, 
4) w miejscach i w sposób utrudniający czytelnoċć 

informacji drogowych. 
3. Zakazuje sić stosowania pełnych ogrodzeĉ 

w rejonie skrzyżowaĉ dróg oraz przejazdów kole-
jowych. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu okreċlają 
ustalenia szczegółowe. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu  

§ 13. 1. Ustala sić nastćpujące parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 
1) nie zachodzi potrzeba wyznaczania nieprzekra-

czalnych lub obowiązujących linii zabudowy 
a także wskaźników dotyczących zagospodaro-
wania terenu. 

2) tereny przeznaczone w planie pod zabudowć 
obiektami kubaturowymi stanowią kontynuacje 
istniejących form zabudowy. 

Warunki i zasady obsługi w zakresie komunikacji  

§ 14. 1. Obsługć komunikacyjną obszaru planu 
stanowić bćdą: 
1) istniejąca publiczna droga powiatowa – położo-

na poza obszarem planu, przy zachodniej grani-
cy planu, oznaczona symbolem KDZ, 

2) droga gminna utwardzona, oznaczona symbo-
lem KDL, 

3) drogi wewnćtrzne – istniejące i projektowane, 
oznaczone symbolem KDW. 

2. Dopuszcza sić wywóz urobku z kopalni po-
przez wykorzystanie linii kolejowej położonej poza 
obszarem planu, przy północnej granicy planu. 

3. Miejsca postojowe należy zapewnić w gra-
nicach terenu inwestycji w iloċci odpowiedniej do 
potrzeb: 
1) min. 10 miejsc postojowych dla potrzeb eksplo-

atacji kruszywa dla samochodów transportu 
technologicznego na terenie 1PG lub na terenie 
2PG, 

2) po zakoĉczeniu eksploatacji kruszywa − min. 5 
miejsc postojowych na terenie 1PG. 

4. Zakazuje sić lokalizacji miejsc postojowych 
dostćpnych bezpoċrednio z dróg publicznych. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 15. 1. Scalanie i podziały działek, winny być 
dokonywane przy zachowaniu nastćpujących wa-
runków: 
1) dopuszcza sić podziały i scalania terenów przy-

legających do dróg publicznych dla regulacji 
istniejących pasów drogowych, 

2) szerokoċć wydzielanych dróg dojazdowych 
winna być dostosowana do wymagaĉ wynika-
jących z przewidywanego ruchu pojazdów, 
zgodnie z przepisami budowlanymi, a w szcze-
gólnoċci ochrony przeciwpożarowej, 

3) obowiązuje kąt położenia nowych granic działek 
w stosunku do pasa drogowego w przedziale 
od 70 do 120 stopni. 

2. Wprowadza sić nastćpujące zasady podzia-
łu nieruchomoċci: 
1) dopuszcza sić podział i scalanie nieruchomoċci 

dla terenu 1PG − po zakoĉczonej rekultywacji, 
zgodnie z przepisami szczególnymi i odrćbny-
mi, zgodnie z przyjćtym kierunkiem rekultywa-
cji. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy  

§ 16. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz – 
w niektórych wypadkach – szczegółowe wskaźniki 
kształtowania zagospodarowania ustalone zostały 
dla poszczególnych terenów w §8 uchwały. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 17. 1. Ustala sić nastćpujące zasady moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów komunika-
cji i infrastruktury technicznej: 
1) zachowuje sić dojazdową drogć gminną ozna-

czoną symbolem KDL,  
2) zobowiązuje sić przedsićbiorcć do zawarcia 

porozumienia z Gminą i ewentualnie innymi za-
rządcami dróg publicznych w sprawie utrzyma-
nia nawierzchni dróg w odpowiednim stanie 
technicznym − szczegóły należy zawrzeć w po-
rozumieniu,  

3) ċcieki socjalno-bytowe należy gromadzić w 
szczelnym zbiorniku bezodpływowym i wywozić 
w miarć potrzeby,  

4) jakoċć ċcieków uzgodnić z eksploatatorem 
oczyszczalni, do której ċcieki bćdą wywożone,  

5) ċcieki opadowe należy zagospodarować zgod-
nie z przepisami ochrony ċrodowiska,  

6) zasilanie planowanego zainwestowania obszaru 
w energie elektryczną przewiduje sić z istnieją-
cych i/lub projektowanych sieci i stacji stano-
wiących elektroenergetyczny system dystrybu-
cyjny na warunkach okreċlonych przez operato-
ra tego systemu,  

7) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na 
energić dopuszcza sić budowć nowej stacji 
transformatorowej na terenie objćtym opraco-
waniem,  

8) w przypadku poszerzenia terenu górniczego na 
teren obejmujący zasićgiem pasy terenu 
z ograniczeniami wzdłuż linii elektroenergetycz-
nych należy uwzglćdnić ten fakt w projekcie za-
gospodarowania złoża oraz w planie ruchu za-
kładu górniczego ustanawiając m.in. filary 
ochronne i ograniczenia dla pracy maszyn oraz 
urządzeĉ dźwigowo-transportowych i załadow-
czych,  

9) EnergiaPro S.A. Oddział w Legnicy przewiduje 
prowadzenie prac remontowych i moderniza-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 237 – 24181 – Poz. 4033 

 

cyjnych istniejącego elektroenergetycznego 
systemu dystrybucyjnego. Dopuszcza sić mo-
dernizacje rozbudowć i odbudowć istniejących 
elektroenergetycznych linii napowietrznych, 
napowietrzno-kablowych i kablowych, napo-
wietrznych, wnćtrzowych i wbudowanych elek-
troenergetycznych stacji transformatorowych 
zabezpieczających potrzeby w zakresie zaopa-
trzenia w energie elektryczną planowanych kie-
runków rozwoju przedmiotu obszaru.  

2. Należy zachować zagospodarowanie tere-
nów wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych 
elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dys-
trybucyjnych w pasach o szerokoċci gwarantującej 
bezpieczną i zgodną z prawem eksploatacjć ele-
mentów tej sieci. Szerokoċć stref ochronnych po-
winna być zgodna z obowiązującymi przepisami.  

3. Dla istniejących i planowanych elektroener-
getycznych linii napowietrznych należy ustanowić 
pas technologiczny wzdłuż ich przebiegu o szero-
koċci 10 m dla linii o napićciu 20 kV liczonej w po-
ziomie od skrajnych przewodów.  

4. W pasie technologicznym nie dopuszcza sić 
zmiany istniejącego zagospodarowania i przezna-
czenia tych terenów m.in. pod zabudowć mieszka-
niową lub zagrodową, jak również przemysłową.  

5. Planowane sieci elektroenergetyczne należy 
prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych to 
jest terenów ogólnie dostćpnych dla prowadzenia 
infrastruktury technicznej. Dopuszcza sić odstćp-
stwo od wyżej wymienionych zasad po uzgodnie-
niu z właċcicielem terenu i zarządcą sieci.  

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów  

§ 18. 1. Do czasu zrealizowania okreċlonego 
w planie zagospodarowania terenu dopuszcza sić 
dotychczasowe użytkowanie rolnicze. 

2. Do czasu zrealizowania okreċlonego w pla-
nie zagospodarowania terenu dopuszcza sić do-
tychczasowe użytkowanie rolnicze. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 19. Ustala sić stawkć służącą naliczaniu jed-
norazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysokoċci 10%. 

§ 20. 1. W przypadku zmiany definicji usta-
wowych lub nazw instytucji i organów, o których 
mowa w uchwale, odpowiednie ustalenia planu 
należy dostosować do zmienionych definicji usta-
wowych, wskaźników i normatywów lub nowych 
nazw instytucji i organów, co nie wymaga prze-
prowadzania procedury zmiany planu. 

2. W przypadku zmiany numerów działek uży-
tych w uchwale lub zmiany numerów policyjnych 
budynków lub posesji − odpowiednie ustalenia 
planu należy dostosować do zmienionej numera-
cji, co nie wymaga przeprowadzania procedury 
zmiany planu. 

3. Użyte w uchwale okreċlenia „przepisy pra-
wa powszechnego” oznaczają przepisy prawne 
aktualne w czasie wykonywania uchwały. 

§ 21. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załącznikiem graficznym nr 1 − rysunkiem 
planu stanowiącym integralną czćċć uchwały oraz 
załącznikami nr 2 i 3, podlegają publikacji w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Dolnoċląskiego 
oraz publikacji na stronie internetowej Urzćdu 
Gminy Pielgrzymka.  

§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Pielgrzymka. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Jan Paluch 

 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 237 – 24182 – Poz. 4033 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/ 
/259/10 Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 15 października 2010 r. 

 

 
 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 237 – 24183 – Poz. 4033,4034 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/ 
/259/10 Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 15 października 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

 
1. 1. Stwierdza sić zgodnoċć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piel-

grzymka − dla czćċci obrćbu geodezyjnego Czaple przeznaczonego pod rozbudowć kopalni kruszywa 
naturalnego „Czaple II” z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pielgrzymka”, uchwalonego uchwałą nr XLIX/257/10 Rady Gminy Pielgrzymka 
z dnia 15 października 2010 r. 

2. Po wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka 
− dla czćċci obrćbu geodezyjnego Czaple przeznaczonego pod rozbudowć kopalni kruszywa naturalnego 
„Czaple II” do publicznego wglądu od 15 lutego 2010 roku do 8 marca 2010 roku - w okresie ustawowo 
okreċlonych 14 dni od dnia zakoĉczenia wyłożenia planu – nie wniesiono żadnej uwagi do projektu pla-
nu. 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/ 
/259/10 Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 15 października 2010 r. 

 
Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie oraz zasady  

ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 111 ust. 1 i 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmiana-
mi) Rada Gminy Pielgrzymka rozstrzyga, co nastćpuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadaĉ samo-
rządu na obszarze objćtym sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Pielgrzymka − dla czćċci obrćbu geodezyjnego Czaple przeznaczonego pod rozbudowć kopalni kru-
szywa naturalnego „Czaple II”, nie wystćpują. 
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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 8 grudnia 2010 r.  
 NK.II.BSZ2.0911-27/10 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

stwierdzam nieważność  

§ 7 ust. 1 i 2 uchwały nr XLVIII/258/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie okreċlenia szczegółowych zasad i trybu udzie-
lania ulg w spłacie należnoċci pienićżnych mających charakter cywilno-
prawny przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja oraz jego jednostkom 
organizacyjnym 

 


