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UCHWADA Nr XXXII/190/09 RADY GMINY WIERZBINEK

z	dnia	18	wrze[nia	2009	r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego ｠ eks-
ploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka TomisEawice gmina Wierzbinek ｠ Etap II

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5,	 art.	40	ust.	
1	 ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 roku	 o	 samorzą-
dzie	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),	art.	20	ust.	
1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	roku	o	planowaniu	
i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	
Nr	80	poz.	717,	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)	w	związku	
z	 uchwaEą	 Nr	 IX/57/07	 Rady	 Gminy	 Wierzbinek	 z	
dnia	 7.08.2007	 roku	 w	 sprawie	 przystąpienia	 do	
sporządzenia	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego,	 Rada	 Gminy	 Wierzbinek	 uchwala,	
co	następuje:

DZIAD	I
PRZEPISY	OGÓLNE

ROZDZIAD	I
Zakres obowiązywania planu

§1.	Po	stwierdzeniu	zgodno[ć	z	ustaleniami	ｧStu-
dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	 gminy	 Wierzbinekｦ,	 uchwalonego	
31	 maja	 2005	 r.	 uchwaEą	 nr	 174/XXVI/05	 Rady	
Gminy	Wierzbinek,	uchwala	się	miejscowy	plan	za-
gospodarowania	przestrzennego	dla	inwestycji	celu	
publicznego	｠	 eksploatacja	węgla	brunatnego	me-
todą	odkrywkową	-	odkrywka	TomisEawice,	gmina	
Wierzbinek	｠	Etap	II,	zwany	dalej	planem.

§2.1.	Rysunek	planu	pt.	ｧGMINA	WIERZBINEK	O/
TOMISDAWICE	ETAP	II	miejscowy	plan	zagospoda-
rowania	przestrzennego	 skala	1:2000ｦ	wraz	 z	 za-
znaczoną	granicą	obszaru	objętego	planem,	stanowi	
zaEącznik	nr	1	do	niniejszej	uchwaEy.

2.	UkEad	arkuszy	rysunku	planu	stanowi	zaEącznik	
nr	1A	do	niniejszej	uchwaEy.

3.	ｧStudium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospo-
darowania	przestrzennego	gminy	Wierzbinekｦ	wraz	
z	zaznaczoną	granicą	terenu	objętego	planem	stano-
wi	zaEącznik	nr	2	do	uchwaEy.

4.	Sposób	realizacji	inwestycji	z	zakresu	infrastruk-
tury	technicznej	stanowi	zaEącznik	nr	3	do	uchwaEy.

5.	 Rozstrzygnięcie	 dot.	 sposobu	 rozpatrzenia	
uwag	 zgEoszonych	 do	 projektu	 planu	 stanowi	 za-
Eącznik	nr	4	do	uchwaEy.

§3.	Przedmiotem	planu	jest	okre[lenie:
1.	przeznaczenie	terenów	oraz	linie	rozgraniczają-

ce	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	lub	rórnych	zasa-
dach	zagospodarowania;

2.	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-
nego;

3.	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	krajobra-
zu	kulturowego;

4.	 zasad	 ochrony	 dziedzictwa	 kulturowego	 i	 za-
bytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej;

5.	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	ksztaEtowa-
nia	przestrzeni	publicznych;

6.	 parametrów	 i	 wskapników	 ksztaEtowania	 za-
budowy	oraz	zagospodarowania	terenu,	w	tym	linii	
zabudowy,	 gabarytów	 obiektów	 i	 wskapników	 in-
tensywno[ci	zabudowy;

7.	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
lub	 obiektów	 podlegających	 ochronie,	 ustalonych	
na	podstawie	odrębnych	przepisów,	w	tym	terenów	
górniczych	 a	 takre	 nararonych	 na	 niebezpieczeG-
stwo	 powodzi	 oraz	 zagroronych	 osuwaniem	 się	
mas	ziemnych;

8.	szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	i	po-
dziaEu	nieruchomo[ci	objętych	planem	miejscowym;

9.	 szczegóEowych	 warunków	 zagospodarowania	
terenów	oraz	ograniczeG	w	ich	urytkowaniu,	w	tym	
zakazu	zabudowy;

10.	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	sys-
temów	komunikacji	i	infrastruktury	technicznej;

11.	 sposobów	 i	 terminów	 tymczasowego	 zago-
spodarowania,	urządzania	i	urytkowania	terenów;

12.	stawek	procentowych,	na	podstawie	których	
ustala	się	opEatę,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	4	
ustawy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 prze-
strzennym.

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

1.	granica	planu	miejscowego;
2.	symbole	terenów;
3.	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	[ci[le	okre[lone;
4.	nieprzekraczalne	linie	zabudowy;

§5.	 Ilekroć	w	 przepisach	 niniejszej	 uchwaEy	 jest	
mowa	o:
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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.	froncie	dziaEki	-	nalery	przez	to	rozumieć	tą	gra-
nicę	dziaEki	budowlanej,	która	przylega	do	drogi,	z	
której	następuje	wjazd	i	wej[cie	na	dziaEkę;

4.	kalenicy	dachu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	naj-
wyrszą	 i	 najdEurszą,	 poziomą	 krawędp	 zaEamania	
poEaci	dachu	spadowego;

5.	klasie	ulicy	-	rozumie	się	przez	to	przyporządko-
wanie	drodze	odpowiednich	parametrów	 technicz-
nych,	wynikających	z	cech	funkcjonalnych;

6.	 liczbie	kondygnacji	-	nalery	przez	to	rozumieć	
liczbę	kondygnacji	nadziemnych	budynku;

7.	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 linię	 wyznaczoną	 na	 rysunku	 planu,	
poza	 którą	 nie	wolno	wprowadzać	nowej	 zabudo-
wy;

8.	obiekcie	obsEugi	 technicznej	 -	nalery	przez	 to	
rozumieć	 podziemną	 infrastrukturę	 techniczną,	
która	 sEury	 odprowadzaniu	 [cieków,	 dostarczaniu	
wody,	ciepEa,	energii	elektrycznej,	gazu	a	takre	sta-
cje	transformatorowe,	obiekty	przepompowni	[cie-
ków,	urządzenia	melioracji,	zorganizowane	miejsca	
zbiórki	segregowanych	odpadów	komunalnych;

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

10.	 przeznaczeniu	 uzupeEniającym,	 dopuszczal-
nym	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 morliwy	 sposób	
zagospodarowania	 terenu	 po	 speEnieniu	 wymagaG	
okre[lonych	w	planie,	stanowiący	uzupeEnienie	lub	
wzbogacenie	przeznaczenia	podstawowego;

11.	symbolu	przeznaczenia	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	literowe	oznaczenie	poszczególnych	terenów,	
okre[lające	ich	przeznaczenie	podstawowe	lub	prze-
znaczenie	podstawowe	i	uzupeEniające;

12.	 numeru	 terenu	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
cyfrowe	 oznaczenie	 terenu	 wydzielonego	 spo[ród	
terenów	o	 tym	samym	przeznaczeniu,	dla	którego	
obowiązują	 ustalenia	 ogólne	 dla	 terenu	 o	 tym	 sa-
mym	symbolu	literowym	przeznaczenia	i	dodatkowe	
ustalenia	szczególne;

13.	 powierzchni	 terenu	 biologicznie	 czynnej	 ｠	
nalery	przez	 to	 rozumieć	powierzchnię	 terenu	bio-
logicznie	 czynną	 w	 rozumieniu	 rozporządzenia	
Ministra	 Infrastruktury	w	sprawie	warunków	tech-
nicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	ich	
usytuowanie;

14.	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	obszar,	wy-
znaczony	 liniami	 rozgraniczającymi	 oraz	 okre[lony	
symbolem	lub	symbolem	i	numerem;

15.	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	ogólno-
dostępne	stacje	telefoniczne;

16.	 usEugach	 nieuciąrliwych,	 produkcji	 nieuciąr-
liwej	-	nalery	przez	to	rozumieć	usEugi	i	dziaEalno[ć	
produkcyjną,	które	nie	nalerą	do	przedsięwzięć	mo-
gących	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko	w	ro-
zumieniu	 ustawy	 Prawo	 ochrony	 [rodowiska,	 nie	
oddziaEują	negatywnie	na	obszary	Natura	2000	oraz	
na	 obszary	 chronionego	 krajobrazu,	 nie	 powodują	
ponadnormatywnego	 haEasu,	 wibracji,	 promienio-
wania,	 zanieczyszczenia	powietrza	 i	 gleb	wód	po-
wierzchniowych	i	podziemnych,	ustalonych	przepi-
sami	 szczególnymi	 dla	 okre[lonego	 dominującego	
przeznaczenia	terenu;

17.	 usEugach	 uciąrliwych,	 produkcji	 uciąrliwej	 -	
nalery	 przez	 to	 rozumieć	 usEugi	 i	 dziaEalno[ć	 pro-
dukcyjną	 zaliczane	 do	 przedsięwzięć	 mogących	
znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko	w	rozumieniu	
ustawy	 Prawo	 ochrony	 [rodowiska,	 powodujące	
ponadnormatywny	haEas,	wibracje,	promieniowanie,	
zanieczyszczenie	powietrza	i	gleb,	wód	powierzch-
niowych	i	podziemnych,	przekraczające	normy	wy-
znaczone	przepisami	szczególnymi	dla	okre[lonego	
w	planie	przeznaczenia	dominującego;

18.	odpadach	niebezpiecznych	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	odpady	okre[lone	w	art.	3	ust.	2	i	zaEącz-
nikach	do	ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	o	od-
padach;

19.	wskapniku	intensywno[ci	zabudowy	-	nalery	
przez	to	rozumieć	stosunek	powierzchni	caEkowitej	
wszystkich	 kondygnacji	 nadziemnych	 budynków	
zlokalizowanych	na	danej	dziaEce	budowlanej	do	po-
wierzchni	caEkowitej	tej	dziaEki;

20.	wysoko[ci	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	maksymalną	odlegEo[ć	w	rzucie	prostopadEym	
pomiędzy	najwyrszym	punktem	dachu	budynku,	a	
najnirszym	punktem	gruntu	rodzimego;

21.	dziaEce	budowlanej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
nieruchomo[ć	 gruntową	 lub	 dziaEkę	 gruntu,	 której	
wielko[ć,	cechy	geometryczne,	dostęp	do	drogi	pu-
blicznej	oraz	wyposarenie	w	urządzenia	infrastruktu-
ry	technicznej	speEniają	wymogi	realizacji	obiektów	
budowlanych	wynikające	z	odrębnych	przepisów	 i	
aktów	prawa	miejscowego;

23.	 zakEadzie	 górniczym	 -	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	wyodrębniony	technicznie	i	organizacyjnie	ze-
spóE	[rodków	sEurących	bezpo[rednio	do	wydoby-
wania	kopaliny	ze	zEora,	w	tym	wyrobiska	górnicze,	
obiekty	budowlane	oraz	technologicznie	związane	z	
nimi	obiekty	i	urządzenia	przeróbcze;

24.	 obszarze	 górniczym	｠	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	przestrzeG,	w	granicach	której	przedsiębiorca	
jest	uprawniony	do	wydobywania	kopaliny	oraz	pro-
wadzenia	 robót	górniczych	związanych	z	wykony-
waniem	koncesji;

25.	 terenem	 górniczym	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	przestrzeG	objętą	przewidywanymi	szkodliwy-
mi	wpEywami	robót	górniczych	zakEadu	górniczego;

26.	wyrobisku	górniczym	｠	nalery	przez	to	rozu-
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mieć	przestrzeG	w	nieruchomo[ci	gruntowej	lub	w	
górotworze	powstaEą	w	wyniku	robót	górniczych;

27.	 robotach	górniczych	｠	nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	wykonywanie,	zabezpieczanie	 lub	 likwidowa-
nie	wyrobisk	górniczych	w	związku	z	dziaEalno[cią	
regulowaną	ustawą	Prawo	Geologiczne	i	Górnicze;

28.	pasie	technologicznym	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć,	okre[lony	w	planie	obszar,	związany	z	prze-
biegiem	napowietrznej	lub	podziemnej	instalacji,	na	
którym	dopuszcza	się	prowadzenie	prac	związanych	
z	budową,	przebudową	i	eksploatacją	tej	instalacji,	
w	 granicach	 którego	 zamyka	 się	 jej	 ponadnorma-
tywne	oddziaEywanie;

DZIAD	II
USTALENIA	OGÓLNE

ROZDZIAD	II
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obję-

tych ustaleniami planu

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

1.	PG-RM	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	teren	zabu-
dowy	zagrodowej	w	gospodarstwach	 rolnych,	ho-
dowlanych	i	ogrodniczych;

2.	PG-R	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	teren	rolniczy;
3.	PG-EP	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	teren	eksplo-

atacji	powierzchniowej;
4.	PG-IT	｠	teren	 i	obszar	górniczy	｠	teren	 infra-

struktury	 technicznej	 i	 obiektów	 budowlanych	 za-
kEadu	górniczego;

5.	PG-WS	｠	teren	 i	obszar	górniczy	｠	wody	po-
wierzchniowe	[ródlądowe;

6.	PG-KDw	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	droga	pu-
bliczna	wojewódzka;

7.	PG-KDp	｠	teren	 i	obszar	górniczy	-	droga	pu-
bliczna	powiatowa;

8.	PG-KDg	-	teren	 i	obszar	górniczy	｠	droga	pu-
bliczna	gminna;

9.	PG-KDW	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	droga	we-
wnętrzna.

ROZDZIAD	III
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEtowa-

nia Eadu przestrzennego

§7.1.	Karda	dziaEka	budowlana	musi	mieć	dostęp	
do	drogi	publicznej.	Za	dostęp	do	drogi	publicznej	
uwara	się	takre	uksztaEtowanie	dziaEki	budowlanej,	
które	 umorliwia	 prawidEowy	 wjazd	 na	 dziaEkę	 bu-
dowlaną	z	terenu	drogi	wewnętrznej	lub	zjazdu	pry-
watnego.

2.	Nową	zabudowę	nalery	lokalizować	zgodnie	z	
obowiązującymi	 lub	 nieprzekraczalnymi	 liniami	 za-
budowy,	okre[lonymi	w	rysunku	planu.

3.	Budowle	 i	urządzenia	sEurące	 reklamie	morna	
lokalizować	na	terenie	oznaczonym	symbolem	prze-

znaczenia	PG-RM	i	PG-R.
4.	Zakaz	 lokalizacji	budowli	 sEurących	 reklamie	 i	

reklam	w	obszarze	dróg	publicznych.

ROZDZIAD	IV
Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§8.1.	Obszar	w	granicach	planu	nie	znajduje	się	w	
strefie	ochronnej	ujęcia	wody	i	w	obszarze	ochron-
nym	zbiornika	wód	[ródlądowych.

2.	PoEudniowa	czę[ć	obszaru	w	granicach	planu	
znajduje	 się	w	 granicach	 gEównego	 zbiornika	wód	
podziemnych	GZWP	-	nr	151	Turek	｠	Konin	-	KoEo.

§9.	Posiadający	do	dziaEki	budowlanej	tytuE	praw-
ny,	 powinien	 przy	 wykonywaniu	 swego	 prawa	
powstrzymywać	 się	 od	 dziaEaG,	 które	 by	 zakEóca-
Ey	 korzystanie	 z	 nieruchomo[ci	 sąsiednich	 ponad	
przeciętną	 miarę,	 wynikającą	 ze	 spoEeczno-gospo-
darczego	przeznaczenia	nieruchomo[ci	i	stosunków	
miejscowych.

§10.	 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	 gminnym	 programem	
gospodarki	odpadami;

3.	odpady	niebezpieczne,	oleje	odpadowe,	zury-
te	baterie	i	akumulatory	winny	być	gromadzone	w	
hermetycznych	 pojemnikach	 i	 transportowane	 do	
miejsc	odzysku	lub	unieszkodliwienia.

§11.	 Na	terenie	objętym	planem	wprowadza	się	
następujące	ustalenia	dotyczące	odpadów:

1.	 zakazuje	 się	 skEadowania	 i	 unieszkodliwiania	
odpadów	 na	 terenach	 objętych	 formami	 ochrony	
przyrody;

2.	 w	 celu	 realizacji	 selektywnej	 zbiórki,	 karda	
dziaEka	budowlana	powinna	być	wyposarona	w	od-
dzielne	 oznaczone	 pojemniki	 odpadów:	wymiesza-
nych,	 przeznaczonych	 na	 skEadowisko,	 surowców	
wtórnych	oraz	odpadów	organicznych,	przeznaczo-
nych	do	kompostowania.

§12.1.	 Zbędne	 masy	 ziemi	 powstające	 podczas	
realizacji	inwestycji	budowlanych	nalery	skEadować	
w	miejscach	wyznaczonych	przez	gminę	lub	zago-
spodarować	na	terenie	wEasnej	posesji	z	zachowa-
niem	 interesów	 wEa[cicieli	 dziaEek	 sąsiednich,	 tj.	
osób	trzecich.

2.	Masy	ziemne	i	skalne	przemieszczane	w	związ-
ku	z	wydobywaniem	węgla	brunatnego	nalery	loka-
lizować	 początkowo	 na	 zwaEowisku	 zewnętrznym	
a	 następnie	 na	 zwaEowisku	wewnętrznym	Sposób	
zwaEowania	 przemieszczanych	 mas	 skalnych	 oraz	
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uksztaEtowania	 wierzchowiny	 zwaEowiska	 okre[la	
projekt	zagospodarowania	zEora	i	plan	ruchu	zakEa-
du	górniczego,	o	którym	mowa	w	ustawie	z	dnia	4	
lutego	1994	r.	｠	Prawo	geologiczne	i	górnicze.	Po	
zawaEowaniu	teren	nalery	zrekultywować	zgodnie	z	
decyzją	o	ustaleniu	kierunków	rekultywacji.

§13.1.	W	celu	odwodnienia	poziomu	nadkEadowe-
go	i	odpręrenia	poziomu	podwęglowego	oraz	ochro-
ny	 skarp	 staEych	 nalery	 wykonać	 system	 bariery	
studni	zewnętrznych	oraz	wspóEdziaEających	studni	
wewnętrznych.

2.	Wody	studzienne	 z	bariery	 zewnętrznej	 i	we-
wnętrznej	 nalery	 kierować	 do	 rowów	 melioracyj-
nych	szczegóEowych	i	cieków	podstawowych.

3.	 Wody	 opadowe	 i	 roztopowe	 oraz	 resztkowe	
ujmowane	w	pompowniach	spągowych,	po	oczysz-
czeniu	w	osadniku	do	jako[ci	wymaganej	przepisa-
mi	odrębnymi,	nalery	kierować	do	rowów	melioracji	
szczegóEowej	lub	cieków	podstawowych.

4.	Wody	opadowe	i	roztopowe	z	terenów	utwar-
dzonych,	w	tym	z	parkingów,	przy	wprowadzaniu	
do	 wód	 lub	 do	 ziemi	 w	 przypadkach	 okre[lonych	
przepisami	 odrębnymi	 nalery	 oczy[cić	 do	 jako[ci	
wymaganej	tymi	przepisami.

§14.1.	Inwestycje	muszą	[ci[le	speEniać	wszyst-
kie	obowiązujące	wymogi	ochrony	[rodowiska.

2.	Na	 terenach	PG-RM	 i	PG-R,	w	związku	z	do-
puszczeniem	 realizacji	 zabudowy	 zagrodowej	 zali-
czonych	 do	 terenów	 zabudowy	 zagrodowej,	 znaj-
dujących	 się	 poza	 obszarem	 górniczym	 nalery	
zapewnić	standardy	jako[ci	akustycznej	[rodowiska	
w	zakresie	dopuszczalnych	poziomów	haEasu	w	[ro-
dowisku,	okre[lone	przepisami	prawa.

3.	Obowiązuje	konieczno[ć	stosowania	rozwiązaG	
technicznych,	 technologicznych	 i	 organizacyjnych	
obnirających	poziom	haEasu,	emitowanego	w	związ-
ku	z	dziaEalno[cią	odkrywki,	co	najmniej	do	poziomu	
dopuszczalnego,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

4.	Na	kardym	etapie	eksploatacji	odkrywki	stoso-
wać	[rodki	ograniczające	emisję	pyEu.

ROZDZIAD	V
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej

§15.1.	W	obrębie	zadania	inwestycyjnego	｠	eks-
ploatacja	 węgla	 brunatnego	 metodą	 odkrywkową	
-	 na	 obszarze	 występowania	 stanowisk	 archeolo-
gicznych	 i	 w	 strefie	 ich	 ochrony	 wymagane	 jest	
przeprowadzenie,	przed	rozpoczęciem	eksploatacji,	
rozpoznawczych	 badan	 powierzchniowo-sondaro-
wych,	 przeprowadzonych	w	uzgodnieniu	 z	WUOZ	
w	Poznaniu	｠	Delegatura	w	Koninie.	Po	zatwierdze-
niu	przez	WUOZ	w	Poznaniu,	Delegatura	w	Koninie	
sprawozdania	 z	 powyrszych	badaG	konieczne	 jest	
przeprowadzenie	 na	 wytypowanych	 stanowiskach	
wyprzedzających	 inwestycję,	 ratowniczych	 badaG	

wykopaliskowych.
2.	W	przypadku	natrafienia	podczas	 robót	 ziem-

nych	na	obiekty	mające	charakter	zabytku	archeolo-
gicznego	｠	nalery	wstrzymać	roboty	i	niezwEocznie	
powiadomić	 odpowiednie	 organy	 ochrony	 zabyt-
ków.

ROZDZIAD	VI
Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§16.	 Nie	ustala	się.

ROZDZIAD	VII
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowa-

nia terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych 

na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych 
osuwaniem się mas ziemnych

§17.1.	 Teren	 objęty	 opracowaniem,	 w	 caEo[ci	
znajduje	się	w	granicach:

-	terenu	Górniczego	ｧTomisEawiceｦ	koncesja	Nr	
2/2008	z	dnia	6.02.2008	udzielona	przez	Mi-
nistra	Zrodowiska;

2.	Teren	objęty	opracowaniem,	w	czę[ci	znajduje	
się	w	granicach:

-	 obszaru	 Górniczego	 ｧTomisEawiceｦ	 koncesja	
Nr	2/2008	z	dnia	6.02.2008	udzielona	przez	
Ministra	Zrodowiska.

ROZDZIAD	VIII
Szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§18.	 Nie	ustala	się.

ROZDZIAD	IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w jego urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

§19.	 Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolami	PG-IT	 i	 PG-EP	obowiązują	 ograniczenia	
w	urytkowaniu	ustalone	w	rozdziaEach	14	i	15.

ROZDZIAD	X
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej

§20.	 Na	obszarze	objętym	planem	obowiązuje	ko-
nieczno[ć	podEączenia	budynków	mieszkaniowych	i	
usEugowych	do	sieci	wodnej	 i	kanalizacyjnej	po	 jej	
wybudowaniu.

§21.	 Na	terenach	objętych	planem	ustala	się	na-
stępujące	zasady	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury:

1.	 budowle	 i	 budynki	muszą	być	podEączone	do	
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sieci	elektroenergetycznej	oraz	posiadać	przyEącza,	
umorliwiające	pobór	energii	elektrycznej	w	stopniu	
wystarczającym	dla	obsEugi	funkcji	i	sposobu	zago-
spodarowania	dziaEki;

2.	budynki	muszą	być	podEączone	do	sieci	wodo-
ciągowej	i	posiadać	przyEącze	wodociągowe,	umor-
liwiające	pobór	wody	zgodny	z	funkcją	oraz	sposo-
bem	zagospodarowania	i	zabudowy	dziaEki;

3.	 tymczasowo	 dopuszcza	 się	 odprowadzanie	
[cieków	bytowych	do	zbiorników	bezodpEywowych	
i	ich	wywóz	do	punktu	zlewowego	przy	oczyszczal-
ni	[cieków;

4.	wszystkie	budynki	mieszkalne	powinny	posia-
dać	 zbiorcze	 lub	 indywidualne	 pródEa	 dostarczania	
ciepEa	w	stopniu	wystarczającym	dla	prawidEowego	
urytkowania	zgodnego	z	funkcją;

5.	 preferowanymi	 czynnikami	 grzewczymi	 są:	
gaz,	 olej,	 energia	 elektryczna	 lub	 inne	 odnawialne	
pródEa	energii;

6.	wszystkie	 istniejące	 i	projektowane	na	obsza-
rze	objętym	planem	 instalacje	 i	 urządzenia,	nalery	
wkomponować	w	projektowane	zagospodarowanie	
terenu,	zachowując	bezpieczne	odlegEo[ci	zgodnie	z	
obowiązującymi	normami	i	przepisami;

7.	ustala	się	rozbiórkę	dróg	kolidujących	z	eksplo-
atacją	węgla	brunatnego	 i	 po	 zakoGczeniu	 eksplo-
atacji	ich	odbudowę	lub	budowę	po	nowej	trasie	na	
warunkach	ustalonych	z	zarządcą	drogi;

8.	wzdEur	budowanych	i	odtwarzanych	dróg	gmin-
nych,	powiatowych	i	wojewódzkich,	nalery	przewi-
dzieć	morliwo[ć	realizacji	tras	o	funkcji	komunikacji	
turystycznej	w	tym	tras	rowerowych;

9.	wszystkie	 istniejące	na	obszarze	objętym	pla-
nem	instalacje	i	urządzenia,	kolidujące	z	eksploatacją	
węgla	brunatnego	i	trasą	odstawy	nalery	rozebrać	
i	pobudować	po	nowej	trasie	zgodnie	z	obowiązu-
jącymi	przepisami,	na	warunkach	ustalonych	przez	
wEa[ciciela	urządzeG	i	instalacji	na	bazie	warunków	
technicznych;

10.	ustala	się	wykonanie	skrzyrowaG	nowych	li-
nii	elektroenergetycznych	telekomunikacyjnych	nie-
zbędnych	do	funkcjonowania	zakEadu	górniczego	z	
istniejącymi	 instalacjami	 napowietrznymi	 lub	 pod-
ziemnymi	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	na	
warunkach	ustalonych	z	wEa[cicielem	instalacji;

11.	 ustala	 się	 wykonanie	 skrzyrowaG	 trasy	 od-
stawy	węgla	brunatnego	z	istniejącymi	instalacjami	
napowietrznymi	 lub	 podziemnymi	 oraz	 istniejącym	
ukEadem	komunikacyjnym,	zgodnie	z	obowiązujący-
mi	przepisami	na	warunkach	ustalonych	z	wEa[cicie-
lem	instalacji	lub	zarządcą	drogi;

12.	jereli	w	obrębie	planowanej	inwestycji	wystę-
pują	urządzenia	melioracyjne	 rozbiórka	 lub	przebu-
dowę	nalery	uzgodnić	z	administratorem	tych	urzą-
dzeG;

13.	w	granicach	obszaru	objętego	planem	dopusz-
cza	się	realizację	infrastruktury	technicznej,	techno-
logicznej	i	komunikacyjnej	w	tym	niezbędnej	do	wy-
konywania	dziaEalno[ci	zakEadu	górniczego;

14.	 dla	 istniejących	 i	 nowo	 budowanych	 linii	

elektroenergetycznych	ustala	się	następujące	pasy	
technologiczne:	linia	220kV	｠	35	m	w	obie	strony	
od	osi	linii	linia	110	kV	｠	po	15	m	od	rzutu	pozio-
mego	 skrajnego	przewodu	 linii	w	obie	 strony	 linia	
30	kV	｠	10	m	od	rzutu	poziomego	skrajnego	prze-
wodu	 linii	 linia	 15	 kV	｠	5	m	od	 rzutu	 poziomego	
skrajnego	przewodu	linii	linia	0,4	kV	-	3	m	od	rzutu	
poziomego	skrajnego	przewodu	linii	W	pasach	tech-
nologicznych	linii	elektroenergetycznych	obowiązu-
je	bezwzględny	zakaz	realizacji	obiektów	budowla-
nych	przeznaczonych	na	pobyt	ludzi;

14.	dla	usytuowania	urządzeG	elektroenergetycz-
nych	 (w	 tym	 stacji	 transformatorowych)	 nie	 jest	
wymagane	zachowanie	linii	zabudowy;

15.	 przy	 realizacji	 inwestycji	 nalery	 uwzględnić	
drogi	porarowe	i	zaopatrzenie	w	wodę	do	zewnętrz-
nego	gaszenia	porarów.

§22.	Na	terenie	objętym	planem,	ustala	się	nastę-
pujące	warunki	zaspokojenia	potrzeb	parkingowych:

1.	potrzeby	parkingowe	dla	 istniejących	i	projek-
towanych	inwestycji	nalery	realizować	na	nierucho-
mo[ci	wEasnej	inwestora;

2.	nalery	zapewnić	minimalnie	2	miejsca	parkin-
gowe	na	1	lokal	mieszkalny.

ROZDZIAD	XI
Ustalenia dotyczące zasad obszarów rehabilitacji 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a 
takre obszarów wymagających przeksztaEceG lub 

rekultywacji

§23.1.	Na	obszarze	objętym	planem,	oznaczonym	
symbolem	PG-EP,	ustala	się	obowiązek	sukcesyw-
nej	rekultywacji	terenów	poeksploatacyjnych,	zgod-
nie	z	decyzją	o	ustaleniu	kierunków	rekultywacji.

2.	 Na	 obszarze	 objętym	 planem,	 oznaczonym	
symbolem	PG-IT,	po	zakoGczeniu	powierzchniowej	
eksploatacji	węgla	brunatnego	ustala	się	obowiązek	
rekultywacji	 zgodnie	 z	 decyzją	 o	 ustaleniu	 kierun-
ków	rekultywacji.

3.	Ustala	się	rekultywację	w	kierunku	rolnym,	le-
[nym	lub	wodnym	oraz	rekreacyjno-	sportowym.

4.	W	ramach	rekultywacji	w	kierunku	sportowo-
rekreacyjnym	 dopuszcza	 się	 realizację	 np.:	 stoku	
narciarskiego,	toru	saneczkowego,	toru	motokrosu,	
pola	golfowego,	trasy	dla	rowerów	górskich,	lotni-
ska	 sportowo-komunikacyjnego,	 strzelnicy	 sporto-
wej.

5.	 Tereny	 rekultywowane	 w	 kierunku	 wodnym	
(zbiornik	wodny	wraz	z	obrzerem)	powinny	peEnić	
funkcję	rekreacyjną	z	przystosowaniem	dla	wędkar-
stwa	i	kajakarstwa.

6.	Na	terenach	rekultywowanych	w	kierunku	rol-
nym,	wzdEur	odtwarzanych	cieków	wodnych	i	wo-
kóE	zbiorników	wodnych,	na	terenach	po	osadnikach	
oraz	w	dolinie	rzeki	Pichny	w	górnym	odcinku,	zale-
ca	się	uprawy	ro[lin	sEurących	do	produkcji	energii	
odnawialnej	i	wikliny.
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DZIAD	III
USTALENIA	SZCZEGÓDOWE

ROZDZIAD	XII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu i obszaru górniczego - terenu zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych i ogrodniczych, oznaczonego symbolem 

PG-RM

§24.	Ustala	się	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	
PG-RM:	przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	za-
grodowa	w	gospodarstwach	rolnych,	hodowlanych	
i	ogrodniczych.

§25.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	PG-RM	obowiązuje	zakaz:

1.	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	
i	 urytkowania	 terenów,	 zwEaszcza	 lokalizowania	
obiektów	 tymczasowych	 nie	 związanych	 z	 pod-
stawowym	 przeznaczeniem	 terenu,	 za	 wyjątkiem	
wykorzystywania	 terenów	 do	 produkcji	 rolnej	 lub	
ogrodniczej;

2.	lokalizowania	dziaEalno[ci	produkcyjnej,	skEado-
wej,	magazynowej	oraz	dystrybucji	takich	towarów	

jak:	gaz,	paliwa	pEynne	i	inne	materiaEy	niebezpiecz-
ne;

§26.	 Na	 terenach	 oznaczonych	 symbolem	 prze-
znaczenia	PG-RM	obowiązuje	dla	obiektów	budow-
lanych:

1.	dla	zabudowy	mieszkaniowej	dachy	pokryte	da-
chówką,	materiaEem	dachówkopodobnym,	dachów-
ką	 bitumiczną	 lub	 blachą,	 strome,	 dwu	 lub	wielo-
spadowe,	o	kącie	nachylenia	poEaci	25°	-	45°;

2.	dla	zabudowy	gospodarczej,	inwentarskiej	i	ga-
rarowej	dopuszcza	się	dachy	pEaskie	 lub	sko[ne	o	
kącie	nachylenia	25°	-	45°;

3.	 elewacje	 budynków	 mieszkalnych,	 gospodar-
czych,	 gararowych	 i	 inwentarskich	 tynkowane	
w	kolorach	pastelowych	 lub	 z	cegEy,	drewna	albo	
kamienia	z	wyEączeniem	barw	jaskrawych	i	krzykli-
wych;

§27.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	PG-RM	ustala	 się	 następujące	 szczegóEowe	
warunki,	zasady	i	standardy	ksztaEtowania	zabudo-
wy	oraz	zagospodarowania	terenu:

1.	dla	zabudowy	zagrodowej	obowiązuje:

2.	 ustala	 się	 nieprzekraczalną	 linię	 zabudowy	
zgodnie	z	rysunkiem	planu;

3.	dojazd	do	dziaEek	od	strony	drogi	powiatowej,	
gminnej	lub	wewnętrznej.

ROZDZIAD	XIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu i obszaru górniczego - terenu rolniczego 
oznaczonego symbolem PG- R

§28.	 Ustala	 się	 dla	 terenu	 oznaczonego	 symbo-
lem	 PG-	 R:	 przeznaczenie	 podstawowe:	 teren	 rol-
niczy	 przeznaczenie	 uzupeEniające:	 zabudowa	 za-
grodowa	 w	 gospodarstwie	 rolnym,	 hodowlanym,	
ogrodniczym.

§29.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	PG-	R	obowiązuje	zakaz:

1.	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	

i	 urytkowania	 terenów,	 zwEaszcza	 lokalizowania	
obiektów	 tymczasowych	 nie	 związanych	 z	 pod-
stawowym	 przeznaczeniem	 terenu,	 za	 wyjątkiem	
wykorzystywania	 terenów	 do	 produkcji	 rolnej	 lub	
ogrodniczej;

2.	lokalizowania	dziaEalno[ci	produkcyjnej,	skEado-
wej,	magazynowej	oraz	dystrybucji	takich	towarów	
jak:	gaz,	paliwa	pEynne	i	inne	materiaEy	niebezpiecz-
ne.

§30.	 Na	 terenach	 oznaczonych	 symbolem	 prze-
znaczenia	PG-	R	obowiązuje	dla	obiektów	budowla-
nych:

1.	dla	zabudowy	mieszkaniowej	dachy	pokryte	da-
chówką,	materiaEem	dachówkopodobnym,	dachów-
ką	 bitumiczną	 lub	 blachą,	 strome,	 dwu	 lub	wielo-
spadowe,	o	kącie	nachylenia	poEaci	30°	-	45°;

2.	 dla	 zabudowy	 gospodarczej	 i	 gararowej	 do-
puszcza	się	dachy	pEaskie	lub	sko[ne	o	kącie	nachy-

RODZAJ	USTALENIA WARTOZĆ	LICZBO-
WA	USTALENIA

A B C
1 Maksymalny	wskapnik	intensywno[ci	zabudowy nie	ustala	się
2 Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	(m)	-	do	kalenicy 9,5
3 Maksymalna	 ilo[ć	 kondygnacji	 nadziemnych	 zabudowy	 mieszkaniowej	 (z	

poddaszem	urytkowym)
2

4 Minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	(%	powierzchni	dziaEki) 50
5 Maksymalna	powierzchnia	zabudowana	(%	powierzchni	dziaEki) 40
6 UkEad	kalenicy	dachu	obiektu	w	relacji	do	linii	zabudowy	budynków	mieszka-

niowych
nie	ustala	się

7 Ilo[ć	kondygnacji	budynku	gospodarczego,	gararowego	i	inwentarskiego 2
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lenia	25°	-	45°;
3.	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m	powyrej	pozio-

mu	terenu;
4.	 elewacje	 budynków	 mieszkalnych,	 gospodar-

czych	i	gararowych	tynkowane	w	kolorach	pastelo-
wych	lub	z	cegEy,	drewna	albo	kamienia	z	wyEącze-
niem	barw	jaskrawych	i	krzykliwych.

§31.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przeznacze-
nia	PG-R	ustala	się	następujące	szczegóEowe	warunki,	
zasady	i	standardy	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zago-
spodarowania	terenu	jak	dla	terenów	PG-RM.

ROZDZIAD	XIV
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu i 

obszaru górniczego ｠ teren eksploatacji powierzch-
niowej oznaczony symbolem PG-EP

§32.	 Ustala	się	dla	terenów	oznaczonych	symbo-
lem	 PG-EP	 przeznaczenie	 podstawowe:	 eksploata-
cja	powierzchniowa	węgla	brunatnego.

§33.1.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	 prze-
znaczenia	 PG-EP	 ustala	 się	 zakaz	 wprowadzania	
obiektów	budowlanych	nie	związanych	z	podstawo-
wym	przeznaczeniem	terenu.

2.	 W	 granicach	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	
PG-EP	ustala	się	prawo	realizacji	obiektów	budow-
lanych,	 obiektów	 infrastruktury	 technicznej,	 tech-
nologicznej	 i	 komunikacyjnej	 niezbędnej	 do	 wy-
konywania	 dziaEalno[ci	 zakEadu	 górniczego	 i	 innej	
infrastruktury	technicznej	nie	kolidującej	z	przezna-
czeniem	podstawowym.

3.	 W	 granicach	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	
PG-EP	ustala	się	prawo	rozbiórki	obiektów	budowla-
nych,	obiektów	 infrastruktury	 technicznej,	 techno-
logicznej	 i	 komunikacyjnej	 kolidujących	 z	 przezna-
czeniem	podstawowym.

4.	 W	 granicach	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	
PG-EP,	w	ramach	istniejącej	zabudowy,	dopuszcza	
się	remonty,	przebudowę,	rozbudowę	i	nadbudowę	
istniejących	obiektów	budowlanych	do	czasu	wyku-
pu	gruntów	przez	zakEad	górniczy;

5.	Ruch	zakEadu	górniczego	musi	odbywać	się	na	
podstawie	planu	ruchu	zgodnie	z	zasadami	techniki	
górniczej.

6.	Po	zakoGczeniu	eksploatacji	węgla	brunatnego,	
ustala	się	morliwo[ć	zmiany	sposobu	urytkowania	
lub	 rozbiórki	 obiektów	budowlanych,	 obiektów	 in-
frastruktury	 technicznej,	 technologicznej	 i	 komuni-
kacyjnej	 zbędnej	 do	 wykonywania	 dziaEalno[ci	 za-
kEadu	górniczego	i	rekultywację	zgodnie	z	decyzją	o	
ustaleniu	kierunków	rekultywacji.

7.	 Dopuszcza	 się	 budowę	 urządzeG	 wodnych	 i	
drogowych	sEurących	rekultywacji.	

ROZDZIAD	15	
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu i ob-

szaru górniczego ｠ teren infrastruktury technicznej 
oznaczonego symbolem PG-IT

§34.	 Ustala	 się	 dla	 terenów	 oznaczonych	 sym-
bolem	przeznaczenia	PG-IT	przeznaczenie:	 podsta-
wowe:	 teren	 infrastruktury	 technicznej	 i	 obiektów	
budowlanych	 związanych	 z	 dziaEalno[cią	 zakEadu	
górniczego.

§35.1.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	 prze-
znaczenia	PG-IT	ustala	się	zakaz	realizacji	obiektów	
budowlanych	nie	związanych	z	przeznaczeniem	te-
renu	 za	 wyjątkiem	 obiektów	 obsEugi	 technicznej	 i	
urządzeG	pomocniczych.

2.	 W	 granicach	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	
PG-IT,	w	 ramach	 istniejącej	 zabudowy,	dopuszcza	
się	remonty,	przebudowę,	rozbudowę	i	nadbudowę	
istniejących	obiektów	budowlanych	do	czasu	wyku-
pu	gruntów	przez	zakEad	górniczy.

3.	Dopuszcza	się	zachowanie	 istniejącej	zabudo-
wy	 z	morliwo[cią	 remontu,	 rozbudowy,	 nadbudo-
wy	i	przebudowy	pod	warunkiem	nie	przekraczania	
na	granicy	terenu	zabudowy	dopuszczalnych	pozio-
mów	 haEasu	 okre[lonych	 w	 przepisach	 odrębnych	
lub	 zastosowaniu	 rozwiązaG	 technicznych	 ograni-
czających	emisję	haEasu	do	poziomów	dopuszczal-
nych.

4.	Po	zakoGczeniu	eksploatacji	węgla	brunatnego,	
ustala	 się	 prawo	 realizacji	 obiektów	 budowlanych	
związanych	z	zabudowa	zagrodową,	dla	której	obo-
wiązują	 szczegóEowe	 warunki,	 zasady	 i	 standardy	
ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	
terenu	jak	dla	terenów	PG-RM.

5.	Po	zakoGczeniu	eksploatacji	węgla	brunatnego,	
ustala	się	zmianę	przeznaczenia	lub	rozbiórkę	obiek-
tów	 budowlanych,	 obiektów	 infrastruktury	 tech-
nicznej,	 technologicznej	 i	 komunikacyjnej	 zbędnej	
do	wykonywania	dziaEalno[ci	 zakEadu	górniczego	 i	
rekultywację	zgodnie	z	decyzją	o	kierunkach	rekul-
tywacji.

ROZDZIAD	XVI
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu i ob-

szaru górniczego ｠ wody [ródlądow oznaczonego 
symbolem PG-WS

§36.	 Ustala	się	dla	terenów	oznaczonych	symbo-
lem	 przeznaczenia	 PG-WS	 przeznaczenie:	 podsta-
wowe:	teren	i	obszar	górniczy	｠	wody	powierzch-
niowe	[ródlądowe.

§37.1.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	 prze-
znaczenia	PG-WS	ustala	 się	 zakaz	 realizacji	obiek-
tów	budowlanych	nie	związanych	z	przeznaczeniem	
terenu	za	wyjątkiem	obiektów	obsEugi	technicznej	i	
urządzeG	pomocniczych.

2.	W	granicach	planu	dopuszcza	się	zmianę	prze-
biegu	istniejących	cieków	wodnych.

ROZDZIAD	XVII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renu i obszaru górniczego - terenu drogi publicznej 
wojewódzkiej, oznaczonego symbolem PG-KDw
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§38.	 Ustala	się	dla	terenów	oznaczonych	symbo-
lami	PG-KDw	przeznaczenie:

1.	podstawowe:	droga	publiczna	wojewódzka;
2.	 uzupeEniające:	 sieci	 mediów	 infrastruktury	

technicznej.

§39.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 symbolami	 prze-
znaczenia	PG-KDw	ustala	się	zakaz	wprowadzania	
obiektów	budowlanych	nie	 związanych	 z	 przezna-
czeniem	 terenu	 za	 wyjątkiem	 infrastruktury	 tech-
nicznej.

§40.	 Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	przezna-
czenia	PG-KDw	ustala	się:	

-	na	odcinkach	istniejących	dotychczasową	sze-
roko[ć	w	liniach	rozgraniczających;	

-	na	odcinkach	projektowanych:	szeroko[ć	w	li-
niach	rozgraniczających	25	m,	

-	klasa	techniczna	｠	G	droga	gEówna,	
-	szeroko[ć	jezdni	7,00	m,	
-	szeroko[ć	poboczy	1,50	m,	
-	szeroko[ć	korony	drogi	10,00	m.

ROZDZIAD	XVIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renu i obszaru górniczego - terenu drogi publicznej 
powiatowej, oznaczonej symbolem PG-KDp

§41.	 Ustala	 się	 dla	 terenu	 oznaczonego	 symbo-
lem	PG-KDp	przeznaczenie:

4.	podstawowe:	droga	publiczna	powiatowa;
5.	 uzupeEniające:	 sieci	 mediów	 infrastruktury	

technicznej.

§42.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolami	przezna-
czenia	PG-KDp	ustala	się	zakaz	wprowadzania	obiek-
tów	budowlanych	nie	związanych	z	przeznaczeniem	
terenu	za	wyjątkiem	infrastruktury	technicznej.

§43.	 Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	przezna-
czenia	PG-KDp	ustala	się:

-	na	odcinkach	istniejących	dotychczasową	sze-
roko[ć	w	liniach	rozgraniczających;

-	na	odcinkach	projektowanych	szeroko[ć	w	li-
niach	rozgraniczających	15	m.

ROZDZIAD	XIX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renu i obszaru górniczego - terenu drogi publicznej 
gminnej, oznaczonej symbolem PG-KDg

§44.	 Ustala	się	dla	terenów	oznaczonych	symbo-
lami	PG-KDg	przeznaczenie:

1.	podstawowe:	droga	publiczna	gminna;
2.	 uzupeEniające:	 sieci	 mediów	 infrastruktury	

technicznej.

§45.	 Na	 terenach	oznaczonych	symbolami	prze-
znaczenia	 PG-KDg	 ustala	 się	 zakaz	 wprowadzania	
obiektów	budowlanych	nie	 związanych	 z	 przezna-

czeniem	 terenu	 za	 wyjątkiem	 infrastruktury	 tech-
nicznej.

§46.	 Dla	 terenów	oznaczonych	symbolami	prze-
znaczenia	PG-KDg	ustala	się	dotychczasową	szero-
ko[ć	w	liniach	rozgraniczających.

ROZDZIAD	XX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renu i obszaru górniczego - terenu drogi wewnętrz-
nej, oznaczonej symbolem PG-KDW

§47.	 Ustala	się	dla	terenów	oznaczonych	symbo-
lami	PG-KDW	przeznaczenie:

1.	podstawowe:	droga	wewnętrzna;
2.	 uzupeEniające:	 sieci	 mediów	 infrastruktury	

technicznej.

§48.	 Na	 terenach	 oznaczonym	 symbolami	 prze-
znaczenia	PG-KDW	ustala	się	zakaz	wprowadzania	
obiektów	budowlanych	nie	 związanych	 z	 przezna-
czeniem	 terenu	 za	 wyjątkiem	 infrastruktury	 tech-
nicznej.

§49.	 Dla	 terenów	oznaczonych	symbolami	prze-
znaczenia	PG-KDW	ustala	się	dotychczasową	sze-
roko[ć	w	liniach	rozgraniczających.

DZIAD	IV
PRZEPISY	PRZEJZCIOWE	I	KOFCOWE

ROZDZIAD	XXI
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów

§50.	 Ustala	się	tymczasowy,	dotychczasowy	rol-
niczy	lub	le[ny	sposób	urytkowania	terenów	ozna-
czonych	 symbolami	 przeznaczenia:	 PG-KDw,	 PG-
EP,	PG-IT	do	czasu	wykupu	przez	zakEad	górniczy	i	
przeznaczenia	zgodnego	z	planem.

§51.	 Przeznacza	się	na	cele	nierolnicze	i	niele[ne,	
grunty	rolne	i	le[ne	znajdujące	się	w	granicach	ob-
jętych	planem	i	oznaczone	symbolami	PG-EP,	PG-IT	
oraz	PG-KDw	i	KDp	na	odcinkach	nowo	projektowa-
nych.

ROZDZIAD	XXII
Ustalenia koGcowe

§52.	 Uchwala	 się	 dla	 terenów	 objętych	 ustale-
niami	planu	stawkę	sEurącą	naliczeniu	jednorazowej	
opEaty	z	 tytuEu	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci	w	
wysoko[ci	1%.

§53.	 Zgodnie	z	ustawą	z	dnia	3	 lutego	1995	 r.	
o	ochronie	gruntów	rolnych	i	le[nych	(t.	j.	Dz.U.	z	
2006	r.	Nr	12,	poz.	63)	zmianę	przeznaczenia	grun-
tów	rolnych	i	le[nych	na	cele	nierolnicze	i	niele[ne,	
przeprowadza	się	na	postawie:

a)	gruntów	rolnych	kl.	II-III,	decyzji	Ministra	Rol-
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nictwa	i	Rozwoju	Wsi	Nr	GZ.tr.057-602-52/09	
z	dnia	26.06.2009	r.

b)	 gruntów	 le[nych	 stanowiących	 wEasno[ć	
Skarbu	 PaGstwa,	 na	 podstawie	 decyzji	 Mini-
stra	 Zrodowiska	 Nr	 ZS-W-2120/33/2009	 z	
dnia	25.02.2009	r.

c)	gruntów	le[nych	nie	stanowiących	wEasno[ci	
Skarbu	PaGstwa	decyzji	MarszaEka	Wojewódz-
twa	Wielkopolskiego	Nr	DR.1.6070-57/08.

§54.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy	Wierzbinek.

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

Przewodniczący
Rady	Gminy

(-) Jacek MusiaE
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ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	Nr	XXXII/190/09

Rady	Gminy	Wierzbinek
z	dnia	18	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	dla	inwestycji	celu	publicznego	

｠	eksploatacja	węgla	brunatnego	metodą	odkrywkową	
｠	odkrywka	TomisEawice	gmina	Wierzbinek	etap	II

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.U.	Nr	80,	 poz.	717	 z	 pópniejszymi	
zmianami)	 Rada	 Gminy	 Wierzbinek	 rozstrzyga	 co	
następuje:

W	 zawiązku	 z	 uchwaleniem	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 dla	 inwestycji	

celu	 publicznego	 ｠	 eksploatacja	 węgla	 brunatne-
go	metodą	 odkrywkową	｠	 odkrywka	TomisEawice	
gmina	Wierzbinek	etap	II,	nie	zachodzi	konieczno[ć	
realizacji	nowych	sieci	i	urządzeG	systemu	wodocią-
gowego	i	kanalizacji	sanitarnej	stanowiących	zada-
nia	wEasne	gminy.
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ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	Nr	XXXII/190/09

Rady	Gminy	Wierzbinek
z	dnia	18	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	dla	inwestycji	celu	publicznego	

｠	eksploatacja	węgla	brunatnego	metodą	odkrywkową	
｠	odkrywka	TomisEawice	gmina	Wierzbinek	etap	II

Na	podstawie	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópniejszymi	
zmianami)	Rada	Gminy	Wierzbinek	rozstrzyga,	co	następuje:

*	Uwagi	dotyczące	prognozy	oddziaEywania	na	[rodowisko	odnoszą	się	do	dokumentów	opracowanych	na	etapie	uzyskiwania	przez	KWB	koncesji	tj.	Ra-
portu	oddziaEywania	na	[rodowisko	i	decyzji	[rodowiskowej,	które	Autor	Prognozy	miaE	obowiązek	uwzględnić.	W	toku	postępowania	w	sprawie	wydania	
decyzji	o	[rodowiskowych	uwarunkowaniach	realizacji	inwestycji	uzyskano	uzgodnienie:

-	Wojewody	Wielkopolskiego	Postanowienie	SR.II-2.66190-146/06	z	dnia	30	maja	2007	r.
-	Wojewody	Kujawsko-Pomorskiego	Postanowienie	WSRiRW-II-JO/6636/105/06/07	z	dnia	30	maja	2007	r.

Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzennego	terenów	planowanej	odkrywki	węgla	brunatnego	ｧTomisEawiceｦ	-	etap	I	i	etap	II	wraz	z	prognozą	od-
dziaEywania	na	[rodowisko	zostaE	zaopiniowany	pozytywnie	przez	Wojewodą	Wielkopolskiego	pismem	z	dnia	6	listopada	2008	r.	i	uzgodniony	przez	Regio-
nalnego	Dyrektora	Ochrony	Zrodowiska	w	Poznaniu	Postanowieniem	Nr	RDOZ-30-PN.II-6633-129/08/eh	z	dnia	19	grudnia	2008	r.
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Załącznik nr 4 
do uchwały Nr XXXII/190/09 
Rady Gminy Wierzbinek 
z dnia 18 września 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina 
Wierzbinek etap II 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wierzbinek 
rozstrzyga, co następuje: 
 

Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie 
rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w 
sprawie rozpatrzenia uwagi 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 02.09.09 Marek Wichliński 

Dębołęka 34 
1. Uwagi dotyczące 
prognozy oddziaływania na 
środowisko ustaleń MPZP 

Dotyczy całego 
planu 

  Nie uwzględni 
ono 

 Nie uwzględniono * 

1. Uwagi dotyczące 
organizacji publicznej 
dyskusji nad rozwiązaniami 
przyjętymi w MPZP 

  Nie uwzględniono  Nie uwzględniono  2. 08.2009 Jan Krzysztof Tomczak 
Daninów 15 

2. Uwagi dotyczące 
prognozy oddziaływania na 
środowisko ustaleń MPZP 

Dotyczy całego 
planu 

  Nie uwzględni 
ono 

 Nie uwzględni 
ono 

* 

 
* Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko odnoszą się do dokumentów opracowanych na etapie uzyskiwania przez KWB koncesji tj. Raportu oddziaływania na środowisko i 
decyzji środowiskowej, które Autor Prognozy miał obowiązek uwzględnić. W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji uzyskano 
uzgodnienie: 
- Wojewody Wielkopolskiego Postanowienie SR.II-2.66190-146/06 z dnia 30 maja 2007 r. 
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Postanowienie WSRiRW-II-JO/6636/105/06/07 z dnia 30 maja 2007 r. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów planowanej odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice” - etap I i etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został 
zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodą Wielkopolskiego pismem z dnia 6 listopada 2008 r. i uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Postanowieniem Nr 
RDOŚ-30-PN.II-6633-129/08/eh z dnia 19 grudnia 2008 r. 
 
Rozpatrzenie uwag wniesionych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla 
inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek etap I i etap II 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 12 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy rozstrzyga, co następuje: 
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Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie 
rozpatrzenia uwag Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej i 

adres zgłaszającego uwagi 
Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, której 
dotyczy uwaga 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 
1. 02.09.09 Dr Michał Kupczyk Nie dotyczy MPZP Uwaga 

dotyczy Decyzji o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego 

   Nie uwzględnione  

2. 02.09.09 Kom. Protestacyjny 
Przeciwko Budowie 
Odkrywki Węgla 
Brunatnego „Tomisławie” 

Nie dotyczy MPZP Dotyczy 
zmiany SUiKZP Gminy 

   Nie uwzględniono  

3. 02.09.09 Stow. „Forum 
Samorządowe” Płowki 1, 
88-200 Radziejów 

Nie dotyczy MPZP Dotyczy 
zmiany SUiKZP Gminy 

   Nie uwzględniono  

4. 30.08.09 Wiesław Michalak Wójcin 
30, 88-230 Piotrków 
Kujawski 

Nie dotyczy MPZP Dotyczy 
zorganizowania spotkania 
na temat korzyści i 
skutków negatywnych 
powstania odkrywki 
„Tomisławie” 

   Nie uwzględniono  

5. 30.08.09 Wiesław Michalak Wójcin 
30, 88-230 Piotrków 
Kujawski 

Nie dotyczy MPZP Dotyczy 
zmiany SUiKZP Gminy 

   Nie uwzględniono  

6. 02.09.09 Marek Wichliński Dębołęka 
34 

1. Uwagi dotyczące 
prognozy oddziaływania na 
środowisko ustaleń MP2:P 

Dotyczy całego 
planu 

  Nie uwzględniono * 

1. Uwagi dotyczące 
organizacji publicznej 
dyskusji nad rozwiązaniami 
przyjętymi w MPZP 

Nie uwzględniono ** 7. 08.2009 Jan Krzysztof Tomczak 
Daninów 15 

2. Uwagi dotyczące 
prognozy oddziaływania na 
środowisko ustaleń MPZP 

Dotyczy całego 
planu 

  

Nie uwzględniono * 

 
* Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko odnoszą się do dokumentów opracowanych na etapie uzyskiwania przez KWB koncesji tj. Raportu oddziaływania na środowisko i 
decyzji środowiskowej, które Autor Prognozy miał obowiązek uwzględnić. W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji uzyskano 
uzgodnienie: 
- Wojewody Wielkopolskiego Postanowienie SR.II-2.66190-146/06 z dnia 30 maja 2007 r. 
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Postanowienie WSRiRW-II-JO/6636/105/06/07 z dnia 30 maja 2007 r. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów planowanej odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice” - etap I i etap II wraz z prognoza oddziaływania na środowisko został 
zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodą Wielkopolskiego pismem z dnia 6 listopada 2008 r. i uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Postanowieniem Nr 
RDOŚ-30-PN.II-6633-129/08/eh z dnia 19 grudnia 2008 r. 
** Forma zawiadomienia o terminie publicznej dyskusji nad projektami MPZP i sposób jej organizacji był zgodny z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), 
 

*	Uwagi	dotyczące	prognozy	oddziaEywania	na	[rodowisko	odnoszą	się	do	dokumentów	opracowanych	na	etapie	uzyskiwania	przez	KWB	koncesji	tj.	Ra-
portu	oddziaEywania	na	[rodowisko	i	decyzji	[rodowiskowej,	które	Autor	Prognozy	miaE	obowiązek	uwzględnić.	W	toku	postępowania	w	sprawie	wydania	
decyzji	o	[rodowiskowych	uwarunkowaniach	realizacji	inwestycji	uzyskano	uzgodnienie:

-	Wojewody	Wielkopolskiego	Postanowienie	SR.II-2.66190-146/06	z	dnia	30	maja	2007	r.
-	Wojewody	Kujawsko-Pomorskiego	Postanowienie	WSRiRW-II-JO/6636/105/06/07	z	dnia	30	maja	2007	r.

Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzennego	terenów	planowanej	odkrywki	węgla	brunatnego	ｧTomisEawiceｦ	-	etap	I	i	etap	II	wraz	z	prognoza	od-
dziaEywania	na	[rodowisko	zostaE	zaopiniowany	pozytywnie	przez	Wojewodą	Wielkopolskiego	pismem	z	dnia	6	listopada	2008	r.	i	uzgodniony	przez	Regio-
nalnego	Dyrektora	Ochrony	Zrodowiska	w	Poznaniu	Postanowieniem	Nr	RDOZ-30-PN.II-6633-129/08/eh	z	dnia	19	grudnia	2008	r.

**	Forma	zawiadomienia	o	terminie	publicznej	dyskusji	nad	projektami	MPZP	i	sposób	jej	organizacji	byE	zgodny	z	ustawą	z	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	
i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópniejszymi	zmianami)	i	ustawą	z	dnia	3	papdziernika	2008	r.	o	udostępnieniu	informacji	o	
[rodowisku	i	jego	ochronie,	udziale	spoEeczeGstwa	w	ochronie	[rodowiska	oraz	o	ocenach	oddziaEywania	na	[rodowisko	(Dz.U.	Nr	199,	poz.	1227),

Rozpatrzenie	uwag	wniesionych	w	trakcie	wyEorenia	do	publicznego	wglądu	projektów	miejscowych	planów	zagospodarowania	przestrzennego	wraz	z	
prognozą	oddziaEywania	na	[rodowisko	dla	inwestycji	celu	publicznego	-	eksploatacja	węgla	brunatnego	metodą	odkrywkową	-	odkrywka	TomisEawice	gmina	
Wierzbinek	etap	I	i	etap	II

Na	podstawie	art.	17	ust.	12	ustawy	z	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópniejszymi	zmia-
nami)	Wójt	Gminy	rozstrzyga,	co	następuje:


