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UCHWAŁA NR VIII/62/11 
 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE 

 z dnia 10 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 
„Żelisławice I” na obszarze gminy Włoszczowa  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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), a także na 
podstawie art. 14 ust. 8, art. 20 ust.1 i art.29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 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, z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159 ) w związku z art. 53 ust. 1-3 i 5 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, 
poz.1947, z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 
1217, Nr 190, poz. 1399, Nr 249, poz. 1834,  
z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 82, poz. 556, z 2008 r. 
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 
1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 76, poz. 489) – po 
stwierdzeniu zgodności niniejszego planu z usta-
leniami obowiązującej zmiany Nr I studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Włoszczowa, przy 
niewystępującej potrzebie rozstrzygnięć o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu tego planu 
oraz o sposobie realizacji i zasadach finansowa-
nia zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy uchwala się, co następuje: 
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Rozdział 1. 

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 

§ 1.1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu gór-
niczego „Żelisławice I” na obszarze gminy 
Włoszczowa, zwany dalej „planem miejsco-
wym” lub „planem”, którego przedmiotem jest 
ustalenie przeznaczenia i form użytkowania te-
renu dla funkcji - eksploatacja powierzchniowa 
kopaliny (piasku). 

 
2. Plan miejscowy jest wynikiem wykona-

nia uchwały Nr XI/70/07 Rady Miejskiej we 
Włoszczowie z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
działki położonej w Czarncy oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków nr 216/3, z dostoso-
waniem nazwy tego planu do wyznaczonego 
terenu górniczego i z uwzględnieniem przepisów 
powołanej na wstępie ustawy – Prawo geolo-
giczne i górnicze. 

 
3. Tekstowe ustalenia planu miejscowego 

stanowią treść niniejszej uchwały. Graficzną, 
integralną częścią planu jest rysunek miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu górniczego „Żelisławice I” na obszarze 
gminy Włoszczowa – skala 1:2000, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązu-
jący w granicach obszaru objętego planem, 
zwany dalej „rysunkiem planu miejscowego” 
lub „rysunkiem planu”. 

 
4. Projekt planu, stosownie do wymagań 

przepisów odrębnych o ochronie środowiska, 
został poprzedzony uwzględnionym w jego tre-
ści opracowaniem ekofizjograficznym, włączo-
nym do dokumentacji prac planistycznych. 

 
5. Projekt planu został uzupełniony o na-

stępujące opracowania, włączone do dokumen-
tacji prac planistycznych: 
1) prognozę oddziaływania na środowisko usta-

leń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu górniczego „Żelisła-
wice I” na obszarze gminy Włoszczowa, 

2) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu górniczego „Żelisławice I” 
na obszarze gminy Włoszczowa. 

 
§ 2.1. Ilekroć w uchwale lub w rysunku 

planu jest mowa o: 

1) „terenie” bez bliższego określenia – należy 
przez to rozumieć teren wyodrębniony w ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi,  
o przeznaczeniu oznaczonym odpowiednim 
symbolem, uszczegółowionym wraz z zasa-
dami zagospodarowania w treści uchwały, 

2) „linii rozgraniczającej” – należy przez to ro-
zumieć linię pokrywającą się w rysunku pla-
nu odpowiednio z granicą terenu górniczego 
lub obszaru górniczego i obszaru wymagają-
cego rekultywacji, a także linię, która łącznie 
z wyżej wymienionymi rozgranicza oznaczo-
ne symbolami tereny w granicach obszaru 
objętego planem, 

3) „złożu” – należy przez to rozumieć udoku-
mentowane dokumentacją geologiczną złoże 
piasków kwarcowych „Żelisławice I”, 

4) „dokumentacji geologicznej” – należy przez 
to rozumieć wyniki prac geologicznych, 
określające granice i zasoby złoża piasków 
kwarcowych „Żelisławice I” oraz geologiczne 
warunki jego występowania, 

5) „przedsiębiorcy” – należy przez to rozumieć 
podmiot gospodarczy, posiadający koncesję 
na wydobywanie piasków kwarcowych ze 
złoża „Żelisławice I”, 

6) „projekcie zagospodarowania złoża” – nale-
ży przez to rozumieć projekt zagospodaro-
wania złoża piasków kwarcowych „Żelisławi-
ce I”, sporządzony na podstawie dokumen-
tacji geologicznej z uwzględnieniem uwarun-
kowań techniczno - ekonomicznych, określa-
jący zamierzenia w zakresie ochrony złóż ko-
palin, zwłaszcza przez ich kompleksowe i ra-
cjonalne wykorzystanie oraz w zakresie 
technologii eksploatacji, zapewniającej 
ograniczenie ujemnych jej wpływów na śro-
dowisko, 

7) „koncesji” – należy przez to rozumieć zgodę 
na wydobywanie piasków kwarcowych ze 
złoża „Żelisławice I”, udzieloną przedsiębior-
cy przez organ koncesyjny, jakim w odnie-
sieniu do tego złoża jest Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, 

8) „terenie górniczym” – należy przez to rozu-
mieć teren górniczy „Żelisławice I”, stano-
wiący wyznaczoną przez organ koncesyjny 
przestrzeń objętą przewidywanymi szkodli-
wymi wpływami robót górniczych zakładu 
górniczego, 

9) „obszarze górniczym” – należy przez to ro-
zumieć obszar górniczy „Żelisławice I”, sta-
nowiący przestrzeń wyznaczoną przez organ 
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koncesyjny w obrębie terenu górniczego 
„Żelisławice I”, w granicach której przedsię-
biorca jest uprawniony do wydobywania 
piasków kwarcowych, 

10) „zakładzie górniczym” – należy przez to ro-
zumieć wyodrębniony technicznie i organi-
zacyjnie zespół środków służących bezpo-
średnio przedsiębiorcy do wydobywania ko-
paliny ze złoża „Żelisławice I” w granicach 
określonych koncesją, 

11) „planie ruchu zakładu górniczego” – należy 
przez to rozumieć plan, sporządzony przez 
przedsiębiorcę na podstawie projektu zago-
spodarowania złoża oraz warunków określo-
nych w koncesji, zatwierdzony decyzją przez 
właściwy organ nadzoru górniczego i stano-
wiący podstawę ruchu zakładu górniczego, 

12) „planie ruchu likwidowanego zakładu górni-
czego” – należy przez to rozumieć plan, spo-
rządzony na podstawie przepisów odręb-
nych, obejmujący czynności obowiązujące 
przedsiębiorcę w razie likwidacji zakładu 
górniczego, 

13) „właściwym organie nadzoru górniczego” – 
należy przez to rozumieć Dyrektora Okręgo-

wego Urzędu Górniczego w Kielcach, wła-
ściwego w sprawach nadzoru i kontroli nad 
ruchem zakładu górniczego, 

14) „ładzie przestrzennym” – należy przez to 
rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, 
które tworzy harmonijną całość oraz uwzględ-
nia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno–gospodarcze, środowiskowe, kul-
turowe oraz kompozycyjno–estetyczne, 

15) „zrównoważonym rozwoju” – należy przez  
to rozumieć taki rozwój, o którym mowa  
w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ), 

16) „przepisach odrębnych” – należy przez to 
rozumieć obowiązujące ustawy, przepisy 
wykonawcze do tych ustaw, Polskie Normy 
oraz akty prawa miejscowego. 

 
2. Podane w ust. 1 określenia odnoszą się 

wyłącznie do ustaleń planu, stąd mogą odbiegać 
od określeń zamieszczonych w przepisach od-
rębnych, przy zachowaniu merytorycznej z nimi 
zgodności. 

 
Rozdział 2. 

OGÓLNE USTALENIA REALIZACYJNE 

Dotyczące zgodnoņci z planem  
 

§ 3.1. Zgodność z planem powinna być 
odnoszona odpowiednio do przeznaczenia, spo-
sobu zagospodarowania i form użytkowania 
objętych nim terenów na cele związane z po-
wierzchniową eksploatacją piasków kwarco-
wych ze złoża „Żelisławice I”, udokumentowa-
nego dokumentacją geologiczną przyjętą przez 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za-
wiadomieniem z dnia 25.03.2008 r. znak: 
OWŚ.V.7512-13/08. 

 
2. Eksploatacja, o której mowa w ust. 1, 

jest oparta na projekcie zagospodarowania złoża 
piasków kwarcowych „Żelisławice I”, pozytyw-
nie zaopiniowanym przez Dyrektora Okręgowe-
go Urzędu Górniczego w Kielcach pismem znak: 
KIE/5350/0024/08/03605/MR z dnia 28.07.2008 roku. 
 

3. Dopuszczalne przepisami odrębnymi zmia-
ny projektu zagospodarowania złoża, w razie ich 

wprowadzenia, nie spowodują niezgodności  
z planem, jeżeli nie wpłyną na zasięg obszaru  
i terenu górniczego oraz nie doprowadzą do 
eksploatacji złoża poniżej jego warstwy suchej. 

 
§ 4.1. Zgodność z ustaleniami planu wy-

maga kompleksowego odniesienia ogólnych i 
szczegółowych ustaleń realizacyjnych planu do 
podejmowanych działań w granicach obszaru 
objętego tym planem. Pominięcie lub wybiórcze 
stosowanie ustaleń realizacyjnych powoduje 
niezgodność z ustaleniami planu. 
 

2. Zmiana lub wprowadzenie przepisów 
odrębnych związanych z treścią ustaleń planu 
miejscowego nie powoduje potrzeby zmiany 
tych ustaleń, jeżeli zmieniony stan prawny może 
być uwzględniony w stosowaniu tych ustaleń 
bez uszczerbku dla ich istoty. 

 
Dotyczące działań na obszarze planu  

 
§ 5.1. Wymaganiem realizacyjnym planu 

jest integracja wszelkich działań podejmowa- 
nych w granicach objętego nim terenu górni-
czego w celu: 
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1) wykonywania uprawnień określonych w 

koncesji, 
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 
3) ochrony środowiska, 
przy przyjęciu ładu przestrzennego i zrównowa-
żonego rozwoju za podstawę tych działań.  
 

2. Uwzględnienie ładu przestrzennego  
i zrównoważonego rozwoju, o których mowa  
w ust. 1, wymaga ograniczenia do granic terenu 
górniczego szkodliwego wpływu robót górni-
czych na otoczenie i środowisko oraz utrzymania 
tego wpływu w zakresie niewykraczającym poza 
ustalenia projektu zagospodarowania złoża, 
wymaga także doprowadzenia obszaru obję- 
tego skutkami eksploatacji, po jej zakończe- 
niu, do niekolizyjnego włączenia go do kraj-

obrazu kulturowego, stosownie do wymagań  
§ 9 ust. 1. 
 

3. Spełnienie wymagań, o których mowa 
w ust. 1 i 2, powinno być zapewnione poprzez 
plan ruchu zakładu górniczego, a następnie po-
przez plan ruchu likwidowanego zakładu górni-
czego, sporządzonych na podstawie przepisów 
odrębnych, uwzględniających przy określaniu 
przewidzianych tymi przepisami przedsięwzięć 
także ustalenia niniejszego planu miejscowego.  

 
4. Wyłączenie z produkcji gruntów le-

śnych, w oparciu o przepisy odrębne o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, powinno następować 
sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb eks-
ploatacyjnych złoża. 

 
Dotyczące uprawnień okreņlonych w koncesji  

 
§ 6.1. Uwzględnione planem uprawnienia 

do wydobywania piasków kwarcowych ze złoża 
„Żelisławice I” wynikają z koncesji udzielonej 
GRUPIE PREFABET S.A. z siedzibą w Świerżach 
Górnych przez Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego znak: OWŚ.V.7511-4/08/09 z dnia  
4 lutego 2009 roku. 

 
2. Wykonywanie uprawnień określonych 

w koncesji wiąże się z zawartymi w niej uwa-
runkowaniami, podlegającymi uwzględnieniu  

w zintegrowanych działaniach, o których mowa  
w § 5 ust. 1. 

 
3. Plan dopuszcza możliwość zmian kon-

cesji, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiany te nie 
wykroczą poza ustalenia wynikające z projektu 
zagospodarowania złoża, o którym mowa w § 3 
ust. 2 i 3. 

 
4. Zmiana przedsiębiorcy uprawnionego 

do wykonywania koncesji lub jego nazwy nie ma 
wpływu na ocenę zgodności z planem działań 
objętych koncesją. 

 
Dotyczące bezpieczeństwa powszechnego  

 
§ 7.1. Zapewnienie bezpieczeństwa po-

wszechnego, polegające na przeciwdziałaniu 
zagrożeniom jakie mogą wystąpić w związku 
z eksploatacją złoża w sposób przedstawiony  
w projekcie zagospodarowania złoża, powinno 
objąć także przeciwdziałanie zagrożeniom dla 
terenów sąsiadujących. 

2. Lasy, otaczające z trzech stron obszar 
objęty planem, powinny być skutecznie chro-
nione przed przeniesieniem zagrożeń z tego ob-
szaru, w tym ewentualnego zagrożenia pożaro-
wego. 

 
Dotyczące ochrony ņrodowiska i przyrody  

 
§ 8.1. Obszar w granicach planu jest po-

kryty lasami stanowiącymi własność Skarbu 
Państwa, które poza przepisami ustawy z dnia  
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266  
ze zm.), jakie znalazły wyraz w odnośnych usta-
leniach niniejszego planu, nie są objęte innymi 
formami ochrony lasów. 
 

2. Tereny objęte planem są w całości po-
łożone w zasięgu obszaru ochronnego I/C Głów- 

nego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP)  
Nr 408 – Niecka Miechowska (część NW), wy-
magającego ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem. W granicach obowiązywania 
planu, do czasu ustanowienia obszaru ochron-
nego zbiornika wód śródlądowych, powinny być 
respektowane, przyjęte w oparciu o opraco- 
waną i zatwierdzoną dokumentację hydrogeolo-
giczną dla tego zbiornika, następujące wy-
magania: 
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a) nakaz postępowania zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska i wód pod-
ziemnych – w odniesieniu do działań obej-
mujących eksploatację złoża, 

b) zalecenie używania środków ochrony roślin 
takich, jak w strefach ochronnych źródeł i 
ujęć wód podziemnych według wykazu po-
dawanego corocznie przez ministra właści-
wego do spraw rozwoju wsi – w odniesieniu 
do działań obejmujących rekultywację terenu. 

 
3. Tereny objęte planem są w całości po-

łożone w granicach Włoszczowsko–Jędrzejow-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, okre-
ślonych rozporządzeniem Nr 89/2005 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 roku  
(Dz. Urz. Woj. Śwk. Nr 156, poz. 1950 ze zm.  

z 2008 r. Nr 189, poz. 2515 i z 2009 r. Nr 42, poz. 
629). W jego obrębie ustalone zostały działania 
w zakresie czynnej ochrony ekosystemów, w 
tym utrzymanie ciągłości i trwałości ekosyste-
mów leśnych. Leśny kierunek rekultywacji tere-
nów poeksploatacyjnych będzie nawiązywał do eko-
systemu istniejącego przed rozpoczęciem eks-
ploatacji. 
 

4. Tereny objęte planem nie wchodzą w 
skład obszarów NATURA 2000. 

 
5. Cały obszar objęty planem nie należy do 

żadnego z rodzajów terenów zróżnicowanych 
przepisami odrębnymi pod względem dopusz-
czalnego dla nich poziomu hałasu w środo-
wisku. 

 
Dotyczące krajobrazu kulturowego i dóbr kultury  

 
§ 9.1. Wymóg niekolizyjnego włączenia 

obszaru objętego planem do krajobrazu kultu-
rowego, o którym mowa w § 5 ust. 2, winien być 
spełniony poprzez jak największe złagodzenie 
nachylenia skarp obrzeżnych wyrobiska po eks-
ploatacji złoża oraz zalesienie tego wyrobiska  
w wyniku rekultywacji terenu, przy uwzględnie-
niu § 10 ust. 5. 

 

2. Na obszarze objętym planem nie wy-
stępują obiekty zabytkowe i stanowiska arche-
ologiczne. W razie odkrycia w toku robót ziem-
nych przedmiotu, co do którego istniałoby przy-
puszczenie, że jest on zabytkiem, w tym zabyt-
kiem archeologicznym, sposób postępowania 
określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). 

 
Dotyczące elementów zagospodarowania  

 
§ 10.1. Obszar objęty planem nie wymaga 

uzbrojenia terenu, w tym trwałego urządzenia 
dróg wewnętrznych w granicach terenu eksplo-
atacji złoża. 

 
2. W granicach złoża nie przewiduje się 

pozostawienia filarów ochronnych w toku jego 
eksploatacji. 

 
3. Przewidziane projektem zagospodaro-

wania złoża i uwidocznione w rysunku planu 
zwałowiska nadkładu mają charakter tymczaso-
wy i winny ulec likwidacji w toku rekultywacji. 

 
4. W obszarze objętym planem obowiązuje 

zakaz budowy obiektów budowlanych w zakre-
sie wykraczającym poza szczegółowe ustalenia 
realizacyjne, nie dopuszcza się także instalowa-
nia nośników reklamowych. 

 
5. Rekultywacja gruntów w kierunku le-

śnym, określonym decyzją Starosty Włoszczow-
skiego znak: ROL.VI.6018/163/09 z dnia 12.01.2010 r., 

dokonana w granicach obszaru górniczego suk-
cesywnie na gruntach zbędnych do dalszej eks-
ploatacji piasku, powinna stanowić działania 
kończące korzystanie z tego obszaru i dojazdu  
na cele eksploatacji piasków kwarcowych. 

 
6. Na terenach objętych planem nie wy-

stępują potrzeby w zakresie zagospodarowania, 
o których mowa: 
a) w art. 15 ust. 2 pkt 5, 6, 8 i 10 za wyjątkiem 

ustaleń dotyczących rozwiązań komunika-
cyjnych, 

b) w art. 15 ust. 3 za wyjątkiem ustaleń doty-
czących rekultywacji, powołanej na wstępie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 21.10.2010 r., ze zmianą wpro-
wadzoną po tym terminie w art. 15 ust. 2  
pkt 7, dotyczącą obszarów szczególnego za-
grożenia powodzią oraz obszarów osuwania 
się mas ziemnych, z zaznaczeniem, że w gra-
nicach planu obszary takie nie występują. 
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Rozdział 3. 

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA REALIZACYJNE 

§ 11.1. Do szczegółowych ustaleń realiza-
cyjnych dla poszczególnych terenów wyodręb-
nionych w rysunku planu należy odnieść inte-
gralnie z nimi związane, odpowiednio do sposo-
bu zagospodarowania: 
1) określenia, zawarte w § 2 ust. 1, 
2) ogólne ustalenia realizacyjne, zawarte w 

rozdziale 2, 
jako wymóg kompleksowego uwzględniania 
ustaleń planu.  

 
2. Określone szczegółowymi ustaleniami 

realizacyjnymi powierzchnie terenów mają cha-
rakter informacyjny i nie stanowią obowiązują-
cych ustaleń planu. 

 
§ 12.1. Teren eksploatacji złoża, oznaczony 

w rysunku planu symbolem PG1, o powierzchni 
ok. 11,86 ha, jest przeznaczony na wydobywanie 
piasków kwarcowych na podstawie koncesji,  
o której mowa w § 6. 

 
2. Liniami rozgraniczającymi teren eksplo-

atacji złoża od innych terenów są granice obsza-
ru górniczego. 

 
3. Sposób zagospodarowania terenu eks-

ploatacji złoża na potrzeby zakładu górniczego, 
w tym uwarunkowania dotyczące eksploatacji, 
określa projekt zagospodarowania złoża, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 2 i 3. Elementy zagospoda-
rowania uwidocznione w rysunku planu mają 
nieobowiązujący charakter informacyjny. 

 
4. Na terenie eksploatacji złoża dopuszcza 

się tymczasowe obiekty budowlane niepołączo-
ne trwale z gruntem, niewymagające uzbrojenia 
terenu, przeznaczone dla celów związanych z 
eksploatacją złoża, z obowiązkiem rozbiórki lub 
innego sposobu likwidacji w razie ich zbędności. 

 
§ 13.1. Teren dojazdu zewnętrznego, ozna-

czony w rysunku planu symbolem PG2, o po-
wierzchni ok. 0,64 ha, jest położony w granicach 
terenu górniczego, z wykorzystaniem jego części 
na dojazd zapewniający dostęp do drogi woje-
wódzkiej z terenu eksploatacji złoża. 

 
2. Teren dojazdu zewnętrznego pozostaje 

przeznaczonym na cele leśne gruntem leśnym, 
którego integralną częścią jest istniejąca droga 

leśna niebędąca drogą publiczną, udostępniona 
do korzystania na dojazd, o którym mowa  
w ust. 1, z zachowaniem dotychczasowego użyt-
kowania leśnego tej drogi i zagospodarowania 
leśnego pozostałej części terenu. 

 
3. Urządzenie dojazdu powinno być dosto-

sowane do potrzeb użytkowych i przepisów od-
rębnych o lasach, ze zjazdem z drogi wojewódz-
kiej podlegającym przepisom odrębnym o dro-
gach publicznych. 

 
§ 14. Tereny obrzeża eksploatacyjnego 

przeznacza się do pozostawienia bez zmian ich 
dotychczasowego leśnego zagospodarowania, 
przy czym w ich skład wchodzą: 
1) dwa tereny oznaczone w rysunku planu 

symbolem PG3, o łącznej powierzchni  
ok. 0,53 ha, stanowiące części terenu górni-
czego, położone poza granicami obszaru 
górniczego, 

2) teren oznaczony w rysunku planu symbolem 
ZL-1, o powierzchni ok. 0,03 ha, stanowiący 
fragment gruntów leśnych, przyległy do ob-
szaru górniczego lecz położony poza jego 
granicami i granicami terenu górniczego. 

 
§ 15.1. Plan nie stanowi przeszkody w po-

szerzeniu przyległego pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej w razie zaistnienia takiej niezbęd-
ności i określenia związanych z tym potrzeb te-
renowych. 

 
2. Poszerzenie, o którym mowa w ust. 1, 

kosztem przyległych do drogi części terenów 
obrzeża eksploatacyjnego i dojazdu zewnętrzne-
go, może nastąpić na podstawie zezwolenia  
wydanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 
1194 ze zm.), zgodnie z którymi w sprawach tych 
zezwoleń nie stosuje się przepisów o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 
3. Dopuszczalny zasięg poszerzenia pasa 

drogowego powinien wynikać z opinii właści-
wego organu nadzoru górniczego, wymaganej 
przepisami, o których mowa w ust. 2, w odnie-
sieniu do terenów górniczych. 
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Rozdział 4. 

PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE 

§ 16. Tereny w granicach objętych planem 
mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy 
w razie braku planowanych zmian lub do czasu 
zagospodarowania zgodnego ze zmienionym 
poprzez plan przeznaczeniem, bez możliwości 
ich tymczasowej zabudowy na cele inne, niż 
określone w § 12 ust. 4. 

 
§ 17. Tereny leśne o powierzchni 11,8694 ha, 

położone na obszarze objętym planem, prze-
znacza się na cele nierolnicze i nieleśne w opar-

ciu o zgodę na takie przeznaczenie znak:  
ZS-W-2120/50/2009 z dnia 01.04.2009 r., udzie-
loną w trybie przepisów odrębnych przez Mini-
stra Środowiska. 

 
§ 18. W celu naliczenia opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 powołanej na wstępie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustala się stawkę procentową w wy-
sokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości. 

 
Rozdział 5. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego oraz na stronie internetowej Gminy 
Włoszczowa. 

 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Gminy Włoszczowa. 

§ 21. Uchwała obowiązuje po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Marian Hebdowski 
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Załącznik do uchwały nr VIII/62/11 
Rady Miejskiej we Włoszczowie 
z dnia 10 czerwca 2011 r. 
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