
 

 

UCHWAŁA Nr X/89/12 

RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM 

z dnia 30 marca 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi 

Nowy Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego.  

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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 

Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 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, Nr 201, poz. 1237; z 2008 r. 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, Nr 153, poz. 901), uchwały Nr XXIX/316/10 Rady Miejskiej 

w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w gminie 

Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego, po stwierdzeniu zgodności ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, 

uchwalonym uchwałą Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r. 

uchwala się, co następuje:  

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy 

Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego, zwany dalej 

planem.  

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:  

1) ustalenie granic obszaru objętego planem;  

2) ustalenie przeznaczenia terenów;  

3) określenie zasad zagospodarowania poszczególnych terenów;  

4) określenie zasad podziału geodezyjnego;  

5) umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z uprawnieniami inwestora do 

zagospodarowania terenu, do którego posiada tytuł prawny;  

6) ochrona zasad interesu publicznego w szczególności w zakresie spełnienia wymogów wynikających 

z potrzeb ochrony środowiska oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.  

3. Integralną częścią uchwały są:  
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1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.  

4. Na rysunku planu wyznacza się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu, do 

których należą:  

1) granica obszaru objętego opracowaniem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym; 

4) granica pasa ochronnego.  

5. Ustalenia planu określają:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

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

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;  

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy;  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

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

 

§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;  

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały;  

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);  

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały;  

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 

obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą;  

6) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi, o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadającą symbol i przypisane do niego 

ustalenia;  

7) symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;  

8) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania należy przez 

to rozumieć linię wyznaczającą podział obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania;  

9) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć, obiekty budowlane inżynieryjne, liniowe lub 

sieciowe, takie jak wodociągi, kanalizacja ściekowa, linie elektroenergetyczne itp. wraz z urządzeniami do 

ich obsługi;  

 10) uciążliwości – należy przez to rozumieć negatywne oddziaływanie na otoczenie wynikające z przekroczenia 

standardów środowiskowych określonych przepisami prawa, powodowane np. emisją pyłów i gazów, 

odorów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikającą ze wzmożonego ruchu pojazdów, związanego 

z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń, ze składowaniem odpadów na otwartej przestrzeni lub w inny 

widoczny i oczywisty sposób pogarszająca warunki życia sąsiadów w najbliższym otoczeniu;  

 11) terenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego – należy przez to rozumieć obszar objęty przewidywanymi 

wpływami związanymi z eksploatacją powierzchniową kruszywa; 
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 12) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu w granicach, którego ze względu na ochronę 

oznaczonych dóbr wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko 

w sposób zapewniający ochronę tych dóbr, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie 

z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami 

wynikającymi z przepisów odrębnych.  

 

§ 3. Ustala się następującą kategorię przeznaczenia terenu:  

- PE - teren eksploatacji złoża kruszywa naturalnego.  

 

Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PE ustala się:  

1) przeznaczenie terenu: eksploatacja złoża kruszywa naturalnego;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:  

a) eksploatacja złóż kopalin pospolitych zgodnie z przepisami odrębnymi,  

b) dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń budowlanych, niezbędnych dla prowadzenia eksploatacji 

złóż kopalin pospolitych,  

c) lokalizacja budowli i urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi,  

d) gabarytów obiektów i urządzeń budowlanych oraz wskaźniki intensywności zabudowy nie ustala się,  

e) po zakończeniu eksploatacji należy zabezpieczyć wyrobisko i skarpy przed obsuwaniem mas ziemnych 

i erozją poprzez nasadzenia zadrzewień i zakrzewień, 

f) podstawowy kierunek rekultywacji - leśny,  

g) likwidację wyrobisk i rekultywację terenu poeksploatacyjnego należy prowadzić na podstawie decyzji 

właściwego starosty, stosownie do wymagań przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  

h) obowiązuje bezwzględny zakaz składowania i wypełniania wyrobiska odpadami;  

3) zasady ochrony środowiska i przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice opracowania,  

b) obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu,  

c) nie należy dopuszczać do zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych, 

podziemnych i głównych zbiorników wód podziemnych, przez niewłaściwe gromadzenie odpadów 

i odprowadzanie ścieków,  

d) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz 

prawidłowe zagospodarowanie tych odpadów;  

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

- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub 

wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane 

zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 

powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta 

Kowalewo Pomorskie;  

5) zasady dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

- na terenie nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:  

- na obszarze objętym opracowaniem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów;  

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:  

- nie wymaga ustaleń;  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy:  

a) dopuszcza się w ramach terenu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego zorganizowanie miejsc zaplecza 

socjalnego oraz technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, mające charakter obiektów 

tymczasowych,  
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b) należy wyznaczyć teren pasa ochronnego o szerokości 10,0 m zgodnie rysunkiem planu,  

c) na obszarze pasa ochronnego obowiązuje zakaz eksploatacji kruszywa naturalnego,  

d) teren wyrobiska należy odpowiednio oznakować tablicami informującymi o robotach górniczych,  

e) ochrona zasobów złoża powinna polegać na racjonalnym wyeksploatowaniu warstwy złożowej;  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

a) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru oznaczonego w planie symbolem 1PE poprzez wewnętrzny 

układ komunikacyjny połączony z publiczną drogą gminną, zlokalizowaną poza terenem opracowania, 

przy zachowaniu przepisów odrębnych,  

b) dopuszcza się realizację wewnętrznych ciągów komunikacyjnych nie wyznaczonych na rysunku planu 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych,  

c) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi terenu 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:  

- do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów 

objętych planem;  

 11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

- ustala się stawkę 30% od wzrostu wartości nieruchomości.  

 

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe 

 

§ 5. Na cele nieleśne przeznaczone są grunty leśne o łącznej powierzchni 1,49 ha, dla których uzyskano 

zgodę na zmianę przeznaczenia.  

 

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.  

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

§ 8 Uchwała, o której mowa w § 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy. Przewodniczący 

Rady Miejskiej.  

  

 Przewodniczący Rady 

Jerzy Orłowski 
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załącznik nr 1  

do uchwały nr X/89/12   

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim   

z dnia 30 marca 2012 r.  
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załącznik nr 2  

do uchwały nr X/89/12   

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim   

z dnia 30 marca 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy 

Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.11.2011 r. 

do 16.12.2011 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami została zorganizowana 

w dniu 05.12.2011 r. a termin 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu upłynął dnia 10.01.2012 r. 

W ustawowym terminie do projektu planu nie wniesiono uwag.  
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załącznik nr 3  

do uchwały nr X/89/12   

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim   

z dnia 30 marca 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych 

 

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

(Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717 z 2004 r., z późn. zm.), Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim określa 

następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasady ich finansowania:  

 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców należą, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy.  

2. Nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, znajdujących się w granicach 

opracowania planu.  
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