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1013 ｦ z dnia 21 lutego 2011 r. zawarte ”omiędzy źarządem Powiatu w SJawnie 

a Burmistrzem Miasta ŚarJowo w s”rawie ”rowadzenia s”raw obejmujących 
zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg ”owiatowych ”oJo-

wonych w granicach administracyjnych Miasta ŚarJowo 8299 

A N E K S Y  

1014 ｦ Nr 01/2011 s”orządzony w dniu 21 marca 2011 r. do porozumienia w sprawie 

”rzejęcia do ”rowadzenia ”rzez Miasto Koszalin zadaL ”owiatowej biblioteki 8300 

ź A R ź Ą Ś ź ś N I ś  P O R ź Ą Ś K O W ś  

1015 ｦ Nr 1/2011 Okręgowego Ins”ektora RyboJówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 

26 kwietnia 2011 r. w s”rawie czasowego zakazu ”oJowów w celach sportowo-

rekreacyjnych 8301 
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UCHWAIA NR V/31/2011 

 RADY GMINY MARIANOWO 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czę`ci obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo. 

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; 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 oraz 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), 

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, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz 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 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159), uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu geodezyjnego 
Marianowo w gminie Marianowo, dla terenów zJowa surowców okruchowych, w obrębie dziaJki ewiden-

cyjnej nr 344/7, o powierzchni 13,36 ha. 

2. Granice obszaru objętego uchwaJą oznaczono na rysunku ”lanu w skali 1:1 000. 

3. Integralną czę`cią uchwaJy jest: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 dla czę`ci obrębu geodezyjnego Marianowo, dziaJka ewidencyjna nr 344/7, 

stanowiący zaJącznik nr 1 zwany dalej rysunkiem; 

2) rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-

sowania zapisanych w ”lanie, stanowiące zaJącznik nr 3. 
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§ 2. UchwaJa niniejsza jest zgodna z: 

1) uchwaJą Nr XXVIII/170/2005 Rady Gminy w Marianowie z dnia 8 wrze`nia 2005 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Marianowo 
dotyczącego terenów ”oJowonych w obrębie wsi Marianowo; 

2) ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Marianowo, 
uchwalonym uchwaJą Nr XXXI/200/2001 Rady Gminy w Marianowie z dnia 27 listopada 2001 r. 

w s”rawie uchwalenia Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Marianowo. 

§ 3. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 
oraz zasady ksztaJtowania zabudowy i obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej. 

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, o którym mowa 

w § 1, ust. 1; 

2) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć graficzny za”is ”lanu ”rzedstawiony na ma”ie w skali 1:1 000, 

stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
3) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwaJy 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branwowe oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar w granicach ”lanu, ograniczony liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem s”osobu uwytkowania, zgodnie z rysunkiem ”lanu, będącym zaJącznikiem do 
niniejszej uchwaJy; 

5) uciąwliwo`ci - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzekroczenie standardów jako`ci `rodowiska, w tym zjawiska 

lub stany utrudniające wycie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwJaszcza haJas, wibracje, 
zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie od”adami, ”rzekraczające obowiązujące wielko`ci 
normowe; 

6) uciąwliwo`ci - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzekroczenie standardów jako`ci `rodowiska, w tym zjawiska 

lub stany utrudniające wycie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwJaszcza haJas, wibracje, 

zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie od”adami, ”rzekraczające obowiązujące wielko`ci 
normowe; 

7) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć takie ”rzeznaczenie, które jest ”rzewidziane 
do ”rowadzenia okre`lonej dziaJalno`ci i ”rzewawa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgrani-

czającymi; 
8) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - nalewy ”rzez to rozumieć rodzaje ”rzeznaczenia inne niw ”odstawowe, 

które uzu”eJniają, wzbogacają lub zastę”ują ”rzeznaczenie ”odstawowe; 
9) terenie górniczym - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzestrzeL objętą ”rzewidywanymi szkodliwymi w”Jy-

wami robót górniczych; 
10) obszarze górniczym - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzestrzeL, w granicach której ”rzedsiębiorca jest 

u”rawniony do wydobywania ko”aliny objętej koncesją; 
11) koncesji - nalewy ”rzez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie ko”aliny z okre`lonego zJowa, wyda-

ne na ”odstawie ”rze”isu szczególnego; 
12) zJowu - nalewy ”rzez to rozumieć naturalne nagromadzenie mineraJów i skaJ (ko”aliny) o warto`ci go-

spodarczej; 

13) zakJadzie górniczym - nalewy ”rzez to rozumieć wyodrębnioną technicznie i organizacyjnie czę`ć 
”rzedsiębiorstwa, zajmującą się wydobywaniem ko”aliny ze zJowa w tym: wyrobiska górnicze, obiekty 
budowlane oraz związane z nimi technologicznie urządzenia transportowe, energetyczne, odwodnie-

niowe; 

14) odkrywkowym wyrobisku górniczym - nalewy ”rzez to rozumieć wyrobisko ”owstaJe w wyniku wy-

dobywania kopaliny; 

15) obrzewu wyrobiska - nalewy ”rzez to rozumieć ”as terenu ”rzylegający bez”o`rednio do wyrobiska 
odkrywkowego, wyznaczony dla zachowania bez”ieczeLstwa i uwywany do celów towarzyszących 
wydobywaniu kopaliny; 

16) pasie ochronnym - nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć obrzewa wyrobiska o normatywnej szeroko`ci, wy-

znaczoną do ochrony terenu lub obiektu sąsiadującego z wyrobiskiem; 
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17) nieuwytecznych masach ziemnych i skalnych - nalewy ”rzez to rozumieć masy ziemne i skalne prze-

mieszczane w związku z eks”loatacją zJowa ko”aliny, w ”ostaci nadkJadu, skaJ ”Jonych i nieuwytecz-

nych skJadników ko”aliny, zagos”odarowane wedJug ustaleL ”lanu - nie ”odlegają ”rze”isom regulu-

jącym ”ostę”owanie z odpadami; 

18) zwaJowisku wewnętrznym - nalewy ”rzez to rozumieć zwaJowisko nieuwytecznych mas ziemnych 

i skalnych, zlokalizowane wewnątrz wyrobiska odkrywkowego; 

19) zwaJowisku zewnętrznym - nalewy ”rzez to rozumieć zwaJowisko nieuwytecznych mas ziemnych i skal-

nych zlokalizowane na powierzchni terenu poza wyrobiskiem odkrywkowym; 

20) ”rojekcie zagos”odarowania zJowa - nalewy ”rzez to rozumieć ”rojekt s”orządzony zgodnie z wymaga-

niami ”rze”isu szczególnego; 
21) rekultywacji - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzywrócenie terenom ”rzeksztaJconym ”ostaci uwytecznej 

przyrodniczo i gospodarczo, w zgodzie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i le`nych. 
RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

§ 5. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) nieprzekraczalne linie ograniczające obszar, na którym do”uszcza się realizację eks”loatacji ”o-

wierzchniowej surowców naturalnych; 
3) symbole okre`lające ”rzeznaczenie terenów. 

2. PozostaJe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku ”lanu, jak n”.: tre`ć ”odkJadu ma”owego, 

orientacyjne linie ”odziaJów wewnętrznych, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami ”lanu. 

§ 6. 1. Na obszarze objętym ”lanem wyznacza się nastę”ujące tereny o równym ”rzeznaczeniu: 

1) tereny ”owierzchniowej eks”loatacji surowców mineralnych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 
ｭ1PGｬ, o powierzchni 11,91 ha; 

2) tereny normatywnego ”asa ochronnego od granic wJasno`ci terenu o szeroko`ci 6 m, oznaczone na 

rysunku planu ｭ2POｬ, o powierzchni 0,59 ha; 

3) tereny normatywnego pasa ochronnego od pasa technicznego drogi publicznej gminnej, o szeroko`ci 
10 m, oznaczone na rysunku planu ｭ3POｬ, o powierzchni 0,86 ha. 

2. Tereny, o którym mowa w ust. 1 dodatkowo oznaczono symbolami cyfrowymi. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 punkt 1 ustala się nastę”ujące funkcje stanowiące o ich 

przeznaczeniu: 

1) tereny ”owierzchniowej eks”loatacji surowców mineralnych ｭ1PGｬ - obejmują tereny ”rzeznaczone 
do eks”loatacji odkrywkowej ”iasków i wwirów oraz ”os”óJki, zgodnie z dokumentacją geologiczną, 
”lanem zagos”odarowania zJowa, ”lanem ruchu ko”alni, ”rzy zachowaniu warunków koncesji oraz 
”rze”isów odrębnych i szczególnych; 

2) pas ochronny ｭ2POｬ - obejmuje fragment terenu o szeroko`ci 6 m wzdJuw granicy geodezyjnej terenu 

kopalni, ustanowiony w celu ochrony ”raw wJa`cicieli sąsiednich dziaJek geodezyjnych oraz w celu 

ochrony rowów melioracyjnych melioracji ”odstawowej; 
3) pas ochronny ｭ3POｬ - obejmuje fragment terenu o szeroko`ci 10 m wzdJuw terenu gminnego skJado-

wiska od”adów oraz wzdJuw ”asa technicznego drogi ”ublicznej gminnej, ustanowiony w celu ochro-

ny tej drogi. 

§ 7. 1. Na terenie objętym ”lanem nie ”rzewiduje się eks”loatacji innych ko”alin za wyjątkiem ”ia-

sków, wwirów i ”os”óJki. 

2. Śo”uszcza się wykonywanie badaL geologicznych w celu poszukiwania i roz”oznawania zJów ko”alin. 

3. Rekultywacja terenu ”o dziaJalno`ci górniczej, w tym hodowla ryb, winna być ”rowadzona sukce-

sywnie, w miarę jak fragmenty wyeks”loatowane staną się zbędne do dalszej dziaJalno`ci. S”osób 

i zakres rekultywacji nie mowe ograniczać ruchu zakJadu górniczego. 

§ 8. Podstawowym celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie integracji wszel-

kich dziaJaL ”odejmowanych w granicach terenu górniczego w celu: 

1) wykonania u”rawnieL okre`lonych w koncesji; 

2) za”ewnienia bez”ieczeLstwa ”owszechnego; 
3) rekultywacji terenów ”oeks”loatacyjnych; 
4) ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego. 
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§ 9. Okre`la się nastę”ujące ”otencjalne zagrowenia: 

1) zagrowenie osuwiskami i obrywami skaJ (wystę”ować mowe w obrębie skar” wyrobiska oraz w obrębie 

skar” zwaJowisk); 
2) zagrowenia mechaniczne (mogą ”owstawać w zasięgu dziaJania maszyn i urządzeL będących w ruchu). 

RozdziaJ 3 

Ustalenia ogólne 

§ 10. Na obszarze objętym ”lanem ochronę i ksztaJtowanie Jadu ”rzestrzennego nalewy realizować ”rzez: 

1) stosowanie zasady dotyczącej obiektów biurowych, socjalno - bytowych, ”rzeróbczych i produkcyj-

nych, które w ramach jednego ”rzedsięwzięcia inwestycyjnego muszą być ujednolicone ”od wzglę-
dem formy; 

2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych nie związanych z ”odstawową funkcją terenu, z wyjątkiem 
okresu budowy i organizacji technicznej zakJadu górniczego; 

3) do”uszczenie lokalizacji obiektów towarzyszących funkcji ”odstawowej ”od warunkiem zachowania 

ustaleL ”rzy”isanych dla danego terenu. 

§ 11. 1. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wy-

mienionych w ”rze”isach odrębnych, innych niw te okre`lone w niniejszym planie. 

2. W technologii robót górniczych nalewy stosować rozwiązania eliminujące lub ograniczające zanie-

czyszczenie powietrza i wód, emisję haJasu i niekorzystny w”Jyw na krajobraz. 

3. Ustala się, we oddziaJywanie ”rac eks”loatacyjnych na `rodowisko ”rzyrodnicze mieć będzie cha-

rakter ograniczony przestrzennie i czasowo. Wyrawać się to będzie ”o”rzez ”rzeksztaJcenie rzeuby terenu 

i zmianę charakteru jego uwytkowania. OddziaJywanie to będzie: 

1) bez”o`rednie - dotyczyć będzie ”rzeksztaJcenia ”owierzchni (ustala się, we w celu ”rzeciwdziaJania 
degradacji `rodowiska ”o”rzez dJugotrwaJą zmianę s”osobu uwytkowania terenu zajętego ”rzez wyro-

biska, ”race rekultywacyjne będą ”rowadzone w miarę mowliwo`ci sukcesywnie, w `lad za zakoL-
czeniem eksploatacji w obrębie ”oszczególnych fragmentów zJowa); 

2) ”o`rednie - dotyczyć będzie haJasu (ustala się, we ”oziom haJasu w bez”o`rednim otoczeniu eks”lo-

atowanego wyrobiska wyniesie ok. 40 - 56 dB - ”racujące urządzenia ko”alniane); 
3) bez”o`rednie na okre`lone elementy `rodowiska ”rzyrodniczego: 

a) dotyczy gruntów uwytkowanych rolniczo (aby nie do”u`cić do odwodnienia wokóJ wyrobiska 
ustala się ”rowadzenie eks”loatacji bez odwadniania zJowa), 

b) dotyczy lasów (ustala się, we teren wyJączony z gos”odarki le`nej ”o”rzez wycięcie drzew, ”o 
eksploatacji zostanie sukcesywnie i w miarę mowliwo`ci ”onownie zalesiony), 

c) dotyczy wód ”owierzchniowych (w celu ochrony rowów melioracyjnych systemu melioracji ”od-

stawowej, ustala się strefę ochronną wzdJuw tych rowów, o szeroko`ci 6 m), 

d) dotyczy wód ”odziemnych (w celu ochrony wód ”odziemnych ustala się ”rowadzenie eks”loata-

cji bez odwodnienia obszaru zJowa; zJowe jest ”oJowone ”oza granicami zbiorników wód ”odziem-

nych wymagających najwywszej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO), ”oza strefami ujęć 
wód ”odziemnych). 

4. W zakresie od”adów i `cieków socjalno - bytowych ustala się indywidualny system gos”odarowa-

nia odpadami poprzez ich gromadzenie z segregacją oraz wywóz do od”owiedniego zakJadu utylizacji od-

”adów i do oczyszczalni `cieków. 

§ 12. Na obszarze przeznaczonym do eks”loatacji ”owierzchniowej nie stwierdzono wystę”owania 
stanowisk archeologicznych oraz zabytkowych obiektów kultury. 

§ 13. Na obszarze ”rzeznaczonym do eks”loatacji nie wystę”ują ”rzestrzenie o charakterze publicznym. 

§ 14. Ustala się tereny ”owierzchniowej eks”loatacji surowców mineralnych, oznaczone na rysunku 
planu ｭ1PGｬ, dla których: 

1) ustala się ”rzeznaczenie na cele eks”loatacji ”iasków, wwirów i ”os”óJki, z prawem zabudowy obiek-

tami oraz instalacjami związanymi z podstawowym przeznaczeniem terenu; 

2) ustala się zabudowę wolnostojącą lub zwartą, w dostosowaniu do wymogów wynikających z opty-

malnego zagos”odarowania zJowa i zakJadu górniczego; 
3) ustala się wykorzystanie istniejącego wjazdu i wyjazdu drogą ”ubliczną gminną, wzdJuw istniejącego 

skJadowiska od”adów; 
4) do”uszcza się realizację obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej towarzyszących, 

związanych z obsJugą zakJadu górniczego; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 56 ｦ 8121 ｦ Poz. 987 

 

5) do”uszcza się lokalizację obiektu związanego z dozorem terenu i waweniem `rodków trans”ortu; 
6) do”uszcza się stosowanie ogrodzeL z ”Jotów betonowych o wysoko`ci ”ow. 1,5 m na czas eksploata-

cji zJowa; 
7) zakazuje się wykorzystywania innych niw ustalone w planie miejsc wjazdu na teren i wyjazdu; 

8) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

§ 15. 1. Ustala się ”ostę”owanie z terenami górniczymi, zagrowonymi osuwaniem się mas ziemnych 

w s”osób za”ewniający ”owszechne bez”ieczeLstwo, zgodnie z ”lanem zagos”odarowania zJowa, ”lanem 
ruchu kopalni oraz projektem rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. 

2. Tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi na terenie objętym ”lanem nie wystę”ują. Ślatego 
”lan nie formuJuje ustaleL w zakresie s”osobu zagos”odarowania terenu wynikającego z ochrony prze-

ciwpowodziowej. 

§ 16. Ustalenia ”lanu odnoszące się do ”rzeznaczenia ”oszczególnych terenów obowiązują niezalew-
nie od istniejących i ”lanowanych ”odziaJów na dziaJki gruntowe. 

§ 17. 1. Ustala się, we wylesienie istniejących ”owierzchni le`nych na terenie objętym ”lanem będzie 
miaJo charakter czasowy, a po wyeksploatowaniu zJowa teren zostanie sukcesywnie w miarę mowliwo`ci 
zalesiony w sto”niu zbliwonym do stanu ”rzed wylesieniem i roz”oczęciem eks”loatacji. 

2. Ustala się zakaz zabudowy o charakterze innym niw ”rzewidziany w planie, z wyjątkiem ”rac zwią-
zanych z prowadzeniem rekultywacji, w tym hodowli ryb, równiew w czasie funkcjonowania kopalni. 

§ 18. 1. ObsJugę komunikacyjną obszaru ”lanu za”ewnią: 

1) drogi koJowe: 
a) droga publiczna powiatowa relacji Dalewo - Marianowo nr P 522, 

b) droga gminna (dziaJka ewidencyjna nr 346) klasy D (dojazdowa); 

2) wewnętrzny ukJad komunikacyjny realizowany w miarę ”otrzeby, za”ewniający niezbędne dojazdy na 
”oszczególnych eta”ach eks”loatacji zJowa (drogi wewnętrzne) umowliwiający samochodom samowy-

Jadowczym swobodny dostę” do miejsc eks”loatacji i zaJadunku, dojazd karetki ”ogotowia, strawy 
”owarnej i innych ”ojazdów u”rzywilejowanych. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 
a) woda ”itna dla celów s”owywczych i sanitarnych mowe być ”rzywowona z ujęcia wody w Maria-

nowie transportem samochodowym lub pobierana z wJasnego ujęcia gJębinowego wykonanego 
na terenie wJasnym inwestora, 

b) wodę do celów technologicznych nalewy czer”ać z terenu zawodnionych wyrobisk, w obiegu za-

mkniętym, 
c) wodę do celów ”rzeciw”owarowych nalewy czer”ać z terenu zawodnionych wyrobisk; 

2) od”rowadzanie `cieków i wód ko”alnianych: 
a) na terenie ”rzeznaczonym do eks”loatacji `cieki ”rodukcyjne nie będą ”owstawaJy, 
b) zuwytą w ”rocesach technologicznych wodę nalewy ”onownie od”rowadzić do wyrobiska, 
c) wody o”adowe ”ochodzące z dachów wszelkich obiektów nalewy od”rowadzać bez”o`rednio do 

gruntu lub do wyrobisk, 

d) wody opadowe z terenów utwardzonych ”arkingowych oraz wody ”ochodzące z mycia ”ojazdów 

i urządzeL nalewy od”rowadzać bez”o`rednio do gruntu lub do wyrobisk wyJącznie ”o”rzez se”a-

rator detergentów oraz olejów i innych substancji ropopochodnych, 

e) `cieki socjalno - bytowe z obiektów socjalno - bytowych, biur i za”lecza dla ”racowników ko”alni 
oraz z ”rzeno`nych kabinowych sanitariatów nalewy sukcesywnie wywozić do istniejącej ”oza 
obszarem ”lanu oczyszczalni wykorzystując do tego celu wys”ecjalizowane sJuwby dziaJające na 
podstawie umowy z inwestorem eksploatującym zJowe, 

f) do”uszcza się budowę wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej; 
3) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) do”uszcza się zao”atrzenie w energię elektryczną za ”o`rednictwem linii energetycznej ze stacji 
transformatorowej 15/04 KV znajdującej się na terenie sąsiadującego z obszarem planistycznym 

skJadowiska od”adów, 
b) ewentualną linię elektroenergetyczną nalewy do”rowadzić do terenu ko”alni kablem doziemnych 

zlokalizowanym w pasie drogi gminnej, 

c) do”uszcza się wykorzystanie energii elektrycznej wy”rodukowanej ”rzez wJasne urządzenia in-

westora; 
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4) gospodarka odpadami: 

a) ustala się gromadzenie od”adów bytowych w odpowiednich pojemnikach oraz ich sukcesywny 

wywóz ”rzez wys”ecjalizowane sJuwby, na ”odstawie staJej umowy z inwestorem, na skJadowi-

sko lub do s”alarni od”adów, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami, 

b) ustala się, we warstwy nadkJadu, skaJy ”Jonej czy surowca o niskiej jako`ci, niezalewnie od s”o-

sobu czasowego lub staJego skJadowania i uformowania - nie są od”adami w rozumieniu ustawy 

o odpadach. 

3. Śo”uszcza się lokalizację nowych, nie uwidocznionych w rysunku ”lanu ”rzewodów urządzeL in-

frastruktury technicznej związanych z obsJugą zagos”odarowania i funkcjonowania terenu równiew ”oza 
czasowo wyznaczonymi wewnętrznymi ”asami drogowymi, ”rzy s”eJnieniu nastę”ujących warunków: 

1) lokalizacja ich nie będzie kolidowaJa z realizacją ”odstawowych funkcji obszaru ”lanistycznego; 
2) zachowane zostaną warunki ”owszechnego bez”ieczeLstwa; 
3) sieci będą zrealizowane i eksploatowane zgodnie z ”rze”isami szczególnymi. 

§ 19. 1. Śo”uszcza się tymczasowy s”osób zagos”odarowania czę`ci lub caJo`ci terenu objętego 
”lanem ”olegający na utrzymaniu 

2. Śo”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci rolniczej, hodowlanej w wyrobiskach poeksploatacyjnych. 

§ 20. Ustala się 20% stawkę sJuwącą naliczeniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca o planowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, wynikającej ze wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci objętej ”lanem. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 21. 1. Ustala się teren eks”loatacji ”owierzchniowej surowców mineralnych ｭ1PGｬ, jako przezna-

czenie podstawowe. 

2. Teren eks”loatacji ”owierzchniowej obejmuje obszar udokumentowanego zJowa ”iasków, wwirów 

i ”os”óJek ｭMarianowoｬ. 

3. Ustala się nastę”ujący s”osób i warunki eksploatacji: 

1) w celu racjonalnej gos”odarki zJowem, eks”loatację nalewy ”rowadzić w s”osób umowliwiający mak-

symalne wydobycie zasobów ko”aliny z zachowaniem niezbędnych warunków bez”ieczeLstwa; 
2) czasowe wyJączenie ”owierzchni le`nych z uwytkowania le`nego w zakresie ograniczonym, niezbęd-

nym do racjonalnej eks”loatacji zJowa, ”rzeróbki surowca i jego transportu; 

3) eks”loatację kruszywa naturalnego, nalewy ”rowadzić ”rzy zachowaniu warunków koncesji, ”rze”i-

sów odrębnych i szczegóJowych; 
4) eks”loatację kruszywa naturalnego nalewy ”rowadzić metoda odkrywkową w granicach poziomych 

i ”ionowych udokumentowanego zJowa; 
5) ”rowadzenie dojazdów, wewnętrznych dróg dojazdowych i eksploatacyjnych w dostosowaniu do 

etapu eksploatacji i ”oJowenia aktywnego ”ola eks”loatacji, z do”uszczeniem czę`ciowego lub caJko-

witego ich umocnienia; 

6) wyznaczenie ”asów ochronnych w oparciu o ”rze”isy odrębne i szczegóJowe wzdJuw ”asa technicz-

nego drogi gminnej o szeroko`ci 10 m oraz wzdJuw rowów melioracyjnych o szeroko`ci 6 m, licząc od 
granic geodezyjnych terenu objętego ”lanem; 

7) tereny pod obiekty, instalacje i urządzenia ”rzeznaczone do obsJugi eks”loatacji, bez okre`lania ich 
staJej lokalizacji, z mowliwo`cią ”rzesuwania ich granic w zalewno`ci od s”osobu i ”ostę”u ”rac eks-

ploatacyjnych; 

8) surowiec eks”loatowany będzie urządzeniami na”ędzanymi elektrycznie lub s”alinowo i przekazywa-

ny będzie bez”o`rednio na trans”ort koJowy w celu dostawy do odbiorców lub do zakJadu ”o drogach 
tymczasowych gruntowych, lub ta`mociągami o na”ędzie elektrycznym do tymczasowego zakJadu 
”rzeróbczego (maszyny i urządzenia do eks”loatacji i ”rzerobu okre`lone szczegóJowo zostaną w pla-

nie ruchu kopalni); 

9) do”uszcza się budowę ”rzeno`ników ta`mowych dla trans”ortu kopaliny i nadkJadu; 
10) budowę zwaJowiska wewnętrznego nalewy ”rowadzić z uwzględnieniem nastę”ujących warunków: 

a) budowa zwaJowiska nie mowe uniemowliwiać ”rowadzenia eks”loatacji surowca ze zJowa, 
b) formowanie wierzchowiny zwaJowiska i jego skarp prowadzić w ramach rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych; 

11) zaopatrzenie w cie”Jo - z indywidualnego uródJa ”rzy zastosowaniu ”aliw ekologicznych; 
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12) zaopatrzenie w energię elektryczną ”o”rzez ”rzyJącze do istniejącej na”owietrznej linii elektroenerge-

tycznej i mobilną stację transformatorową liniami na”owietrznymi lub ”odziemnymi oraz uródJa wJasne. 

4. Na terenach nie zajętych bez”o`rednio ”od dziaJalno`ć górniczą, ustala się, jako ”rzeznaczenie do-

puszczalne - dotychczasowy s”osób uwytkowania terenu, w tym prowadzenie hodowli ryb. 

5. Ustala się nastę”ujące warunki związane z zakoLczeniem eks”loatacji: 

1) ”o zakoLczeniu eks”loatacji zJowa ”rzedsiębiorca jest zobowiązany do zabez”ieczenia lub likwidacji 
wyrobiska górniczego; 

2) ”o zakoLczeniu eks”loatacji zJowa ”rzedsiębiorca jest zobowiązany do likwidacji lub usunięcia ”oza 
teren objęty ”lanem wszystkich obiektów i urządzeL sJuwących wydobywaniu surowca, takich jak: 
a) maszyny i urządzenia sJuwące do eks”loatacji, Jadowania i transportu kopaliny, 

b) wiewe o`wietleniowe, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne; 

3) ”o zakoLczeniu eks”loatacji zJowa ”rzedsiębiorca zobowiązany jest do ”rze”rowadzenia ”eJnej rekul-

tywacji caJego terenu okre`lonego w planie, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki związane z rekultywacją terenu: 

1) rekultywacja terenu wyeks”loatowanego ”owinna być ”rowadzona sukcesywnie, w miarę jak frag-

menty terenu stają się zbędne w dalszej dziaJalno`ci eks”loatacyjnej; 
2) s”osób i zakres rekultywacji nie mowe ograniczać ruchu zakJadu górniczego; 
3) kierunek rekultywacji: le`no - wodno - rekreacyjno - hodowlany - wielofunkcyjny zbiornik wodny; 

4) kierunek rekultywacji ”owinien być zatwierdzony decyzją wJa`ciwego organu administracji samorzą-
dowej; 

5) zakJada się w czę`ci zalądowionej: 
a) rozwój okrywy ro`linnej w drodze nasadzeL i czę`ciowo w drodze ”rocesów naturalnych, 
b) docelowy skJad gatunkowy zalesieL dostosowany do warunków siedliskowych i ro`linno`ci natu-

ralnej obszaru planu; 

6) prace rekultywacyjne na terenach ”oeks”loatacyjnych ”owinny obejmować: 
a) ”race ziemne związane z formowaniem skarp i wierzchowin zwaJowiska wewnętrznego (nie ”la-

nowane jest zwaJowisko zewnętrzne), 
b) ”race ziemne związane z ”lantowaniem terenów ”omocniczych, 
c) uformowanie zbiorników wodnych wraz z wysepkami, 

d) zabiegi zalesieniowe na wierzchowinie zwaJowiska wewnętrznego i w obrębie ”asów ochron-

nych, 

e) ”omiary geodezyjne, klasyfikacja siedliskowa le`na i prace kartograficzne. 

§ 22. 1. Ustala się teren normatywnego ”asa ochronnego ｭ2POｬ, jako przeznaczenie podstawowe. 

2. Teren ten obejmuje pas ochronny od odkrywkowych wyrobisk eksploatacyjnych, o szeroko`ci 6 m, 

mierzony od granic geodezyjnych do wewnątrz dziaJki ewidencyjnej nr 344/7. 

3. Ustala się nastę”ujące warunki związane z eks”loatacją: 

1) do”uszcza się: 
a) deponowanie humusu, by w okresie rekultywacji wykorzystać go do ”rac rekultywacyjnych, 
b) zwaJowanie nadkJadu na zwaJowiskach tymczasowych do wysoko`ci 4 m; 

2) zakazuje się: 
a) tworzenia zwaJowisk zewnętrznych z wyjątkiem tymczasowych, 
b) lokalizowania dróg trans”ortu technologicznego oraz urządzeL związanych z dziaJalno`cią zakJadu 

górniczego. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki związane z rekultywacją terenu: kierunek rekultywacji - 

zieleL le`na na siedliskach olsu. 

§ 23. 1. Ustala się teren normatywnego ”asa ochronnego ｭ3POｬ, jako przeznaczenie podstawowe. 

2. Teren ten obejmuje pas ochronny od odkrywkowych wyrobisk eksploatacyjnych, o szeroko`ci 
10 m, mierzony od granic geodezyjnych do wewnątrz dziaJki ewidencyjnej nr 344/7. 

3. Ustala się nastę”ujące warunki związane z eks”loatacją: 

1) do”uszcza się: 
a) deponowanie humusu, by w okresie rekultywacji wykorzystać go do ”rac rekultywacyjnych, 
b) zwaJowanie nadkJadu na zwaJowiskach tymczasowych do wysoko`ci 4 m, 

c) lokalizację dróg trans”ortu technologicznego oraz urządzeL związanych z dziaJalno`cią zakJadu 
górniczego; 
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2) zakazuje się tworzenia zwaJowisk zewnętrznych z wyjątkiem tymczasowych. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki związane z rekultywacją terenu: kierunek rekultywacji - 
zieleL le`na na siedliskach boru mieszanego `wiewego. 

RozdziaJ 5 

Przepisy koLcowe 

§ 24. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Marianowo. 

§ 25. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”odaniu do ”ublicznej wiadomo`ci na stronach interne-

towych BIP Gminy Marianowo. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Piotr Śędek 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/31/2011 

Rady Gminy Marianowo 

z dnia 31 marca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/31/2011 

Rady Gminy Marianowo 

z dnia 31 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Marianowo rozstrzyga co nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ma-

rianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo, dziaJka ewidencyjna nr 344/7, wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko (w dniach od 7 czerwca do 7 lipca 2010 r. z nie-

”rzekraczalnym terminem skJadania uwag do dnia 22 lipca 2010 r.), nie rozstrzyga się o sposobie ich 

rozpatrzenia. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/31/2011 

Rady Gminy Marianowo 

z dnia 31 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finanso-

wania: Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc 

i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą finan-

sowane ze `rodków ”ozabudwetowych gminy. 
987

 

988 
988 

UCHWAIA NR V/27/2011 

 RAŚY GMINY RĄBINO 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoJywania i odwoJywania czJonków źespoJu Interdyscyplinarnego 
dsŁ PrzeciwdziaJania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino oraz szczegóJowych warunków 

jego funkcjonowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óun. zm.1) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-

dziaJaniu ”rzemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z ”óun. zm.2) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. W celu realizacji zadaL wynikających z ustawy o ”rzeciwdziaJaniu ”rzemocy w rodzinie ustala się 
tryb i s”osób ”owoJywania i odwoJywania czJonków źes”oJu Interdyscy”linarnego ds. PrzeciwdziaJania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino zwanego dalej ｭźes”oJemｬ oraz szczegóJowe warunki jego funk-

cjonowania. 

 

                                             
1 źmiany wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. 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; 

2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175; poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 

poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675 
2 źmiany wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 206, poz. 1589; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, 

poz. 842. 


