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UCHWADA NR LII/247/2010

 RADY GMINY IZBICA

	z	dnia	30	czerwca	2010	r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zEora kruszywa naturalnego

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	 i	art.	40	ust.	
1	 ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	
gminnym	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	
poz.1591	z	pópn.	zm.)	oraz	art.	20	ust.1	w	związku	
z	art.	27	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	plano-
waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	z	
2003	r.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.)Rada	Gminy	
stanowi,	co	następuje:

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Zasady ogólne

§1.	 1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 ze	 ｧStudium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	Izbicaｦ	uchwalonym	uchwaEą	Nr	
III/21/2002	 Rady	 Gminy	 Izbica	 z	 dnia	 30	 grudnia	
2002	r.	z	pópniejszymi	zmianami,	uchwala	sięmiej-
scowy	 plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 te-
renu	 zEora	 kruszywa	 naturalnego	 w	 skali	 1:1000,	
zwany	dalej	ｧplanemｦ.

2.	Plan	obejmuje	teren	udokumentowanego	zEora	
kruszywa	naturalnego	 ｧTarzymiechyｦ	w	granicach	
dziaEek	nr	ewidencyjny.	3106,	3107,	3108,	3109,	
3110	poEoronych	w	obrębie	Izbica.

3.	Plan	stanowią:
1)	 ustalenia	 planu	 ｠	 będące	 tre[cią	 niniejszej	

uchwaEy;
2)	 rysunek	 planu	 w	 skali	 1:1000	 ｠	 stanowiący	

zaEącznik	graficzny	Nr	1	do	niniejszej	uchwaEy.
4.	Ustalenia	planu	wyrarone	są	w	formie:
1)	ustaleG	ogólnych	-	okre[lających	zakres	stosun-

ków	normowanych	niniejszym	aktem;
2)	 ustaleG	 szczegóEowych	 ｠	 okre[lających	 prze-

znaczenie	i	zasady	zagospodarowania	terenu	objęte-
go	planem,	zawartych	w	Dziale	II	niniejszej	uchwaEy.

5.	Rysunek	planu	okre[la	przestrzenny	zasięg	ob-
szarów	funkcjonalnych	wyodrębnionych	liniami	po-
dziaEu	uwidocznionymi	graficznie	oraz	przestrzenny	
zasięg	 ograniczeG	 i	 uwarunkowaG	 dla	 dziaEalno[ci	
inwestycyjnej,	wynikającej	z	ustaleG	planu.

6.	Dla	terenu	wydzielonego	liniami	rozgraniczają-
cymi	obowiązują	ustalenia	ogólne,	ustalenia	szcze-
góEowe	i	rysunek	planu.

§2.	Integralną	czę[cią	niniejszej	uchwaEy	są:
1)	zaEącznik	nr	2	｠	zawierający	rozstrzygnięcia	o	

sposobie	rozpatrzenia	uwag	do	projektu	planu	tere-

nów	w	miejscowo[ci	Izbica;
2)	zaEącznik	Nr	3	｠	zawierający	rozstrzygnięcia	o	

sposobie	realizacji,	zapisanych	w	miejscowym	planie	
zagospodarowania	przestrzennego	terenów	w	miej-
scowo[ci	Izbica	,	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	
oraz	zasadach	ich	finansowania,	zgodnie	z	przepisa-
mi	o	finansach	publicznych.

§3.	 1.	 Ilekroć	 w	 dalszych	 przepisach	 niniejszej	
uchwaEy	jest	mowa	o:

1)	 planie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 ustalenia	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego,	stanowiące	tre[ć	niniejszej	uchwaEy;

2)	rysunku	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	gra-
ficzny	zapis	planu,	przedstawiony	na	mapie	zasadni-
czej	w	skali	1:1	000,	stanowiącej	zaEącznik	Nr	1	do	
niniejszej	uchwaEy;

3)	przepisach	odrębnych	｠	nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	przepisy	prawne,	aktualne	w	momencie	wyko-
nywania	niniejszej	uchwaEy;

4)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	wyznaczony	
liniami	rozgraniczającymi	teren	o	przeznaczeniu	i	za-
sadach	zagospodarowania	okre[lonych	ustaleniami	
planu;

5)	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	takie	przeznaczenie,	które	powinno	prze-
warać	na	danym	terenie,	wyznaczonym	liniami	roz-
graniczającymi;

6)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	rodzaje	przeznaczenia	inne	nir	podstawo-
we,	które	uzupeEniają	lub	wzbogacają	przeznaczenie	
podstawowe	terenu	w	sposób	okre[lony	ustalenia-
mi	planu;

7)	obszarze	górniczym	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
przestrzeG	 stanowiącą	 jednostkę	 prawno-admini-
stracyjną	wyznaczoną	do	prowadzenia	dziaEalno[ci	
eksploatacyjnej	kopaliny	objętej	koncesją;

8)	 terenie	górniczym	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	
przestrzeG	objętą	przewidywanym	oddziaEywaniem	
eksploatacji	górniczej.

2.	Pojęcia	niezdefiniowane	nalery	rozumieć	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi.

§4.	 1.	Celem	 regulacji	 zawartych	w	ustaleniach	
planu	jest:

1)	ustalenie	zasad	zagospodarowania	terenu	zEora	
kruszywa	naturalnego	przy	uwzględnieniu	ochrony	
warto[ci	[rodowiska	przyrodniczego	i	kulturowego;

2)	umorliwienie	dziaEalno[ci	inwestycyjnej	związa-
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nej	z	eksploatacją	górniczą.
2.	Obowiązującymi	ustaleniami	planu	są	następu-

jące	oznaczenia	graficzne	na	rysunku	planu:
1)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania;
2)	granice	stref	ochrony.
3.	Oznaczenia	graficzne	na	rysunku	planu	nie	wy-

mienione	w	ust.	2	mają	charakter	postulowany	lub	
informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§5.	1.	Terenowi	wyznaczonemu	w	planie	liniami	
rozgraniczającymi	przypisuje	się	okre[lone	przezna-
czenie	 podstawowe,	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	
barwnym	oznaczeniem	graficznym	i	literowym	okre-
[lającym	sposób	urytkowania	terenu:PG｠	teren	zEo-
ra	kruszywa	naturalnego.

2.	Ustalenia	szczegóEowe	w	zakresie	przeznacze-
nia	terenu	z	uwzględnieniem	powyrszego	symbolu	
literowego	zawarte	są	w	Dziale	II	niniejszej	uchwa-
Ey.	Przyjęte	oznaczenia	są	adekwatne	z	 tre[cią	 ry-
sunku	planu.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§6.	Ustala	się	następujące	ogólne	zasady	ochrony	
i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1)	 ustala	 się,	 z	 zastrzereniem	 pkt	 2	 i	 3	 ,	 jedy-
nie	inwestowanie	zgodne	z	ustalonym	w	niniejszej	
uchwale	 przeznaczeniem	 podstawowym	 (funkcją)	
terenu,	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	 odrębnym	
symbolem	 i	 wyodrębnionego	 liniami	 rozgraniczają-
cymi;

2)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	 i	urządzeG	
obsEugi	technicznej	o	charakterze	obiektów	tymcza-
sowych;

3)	dopuszcza	się	lokalizację,	nie	przedstawionych	
na	 rysunku	 planu,	 obiektów	 i	 sieci	 infrastruktury	
elektroenergetycznej	 i	 komunikacyjnej	 sEurących	
obsEudze	obszaru	planu.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7.	1.	Teren	objęty	miejscowym	planem	zagospo-
darowania	przestrzennego	poEorony	jest:

1)	w	projektowanym	PawEowskim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;	do	czasu	objęcia	ochroną	praw-
ną	wprowadza	się	ochronę	planistyczną	polegającą	
na	dbaEo[ci	o	harmonię	urytkowania	gospodarczego	
z	warto[ciami	przyrodniczo-krajobrazowymi;

2)	w	strefie	hydrodynamicznej	rozdzielającej	zbior-
niki	wód	kredowych	GZWP	Nr	406	Niecka	Lubelska	
(Lublin)	i	GZWP	Nr	407	Niecka	Lubelska	(CheEm	｠
Zamo[ć),	gdzie	obowiązują	zakazy:

a)	wznoszenia	obiektów	budowlanych	i	wykony-
wania	robót,	które	mogą	powodować	trwaEe	zanie-
czyszczenie	gruntów	lub	wód;

b)	 odprowadzania	 nieoczyszczonych	 [cieków	do	
wód	powierzchniowych	i	gruntu.

2.	Teren	objęty	planem	poEorony	jest	w	sąsiedz-
twie	 obszaru	 Natura	 2000	 PLH060030	 ｧIzbicki	
PrzeEom	Wieprzaｦ	oraz	w	sąsiedztwie	korytarza	eko-
logicznego	65k	Wieprz	 (ECONET	PL);	 zabrania	 się	
podejmowania	dziaEaG	mogących,	osobno	lub	w	po-
Eączeniu	z	innymi	dziaEaniami,	znacząco	negatywnie	
oddziaEywać	na	cele	ochrony	obszaru	Natura	2000.

RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§8.	1.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	występu-
ją	obiekty	i	tereny	chronione	na	mocy	przepisów	o	
ochronie	dóbr	kultury.

2.	Obowiązuje	ochrona	przypadkowych	znalezisk	
zabytków,	 nawarstwieG	 kulturowych	 i	 stanowisk,	
archeologicznych,	których	odkrycie	nalery	zgEaszać	
do	 wEa[ciwego	 wojewódzkiego	 konserwatora	 za-
bytków.

3.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	występują	do-
bra	kultury	wspóEczesnej	wymagające	planistycznej	
ochrony	prawnej.

RozdziaE 6
Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§9.	Na	obszarze	objętym	miejscowym	planem	za-
gospodarowania	przestrzennego	nie	znajdują	się	te-
reny	przestrzeni	publicznej.

RozdziaE 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§10.	1.	W	obrębie	terenu	objętego	planem	usta-
nowiony	 zostaE	 decyzją	 Nr	 RO.751-3-2/09	 Staro-
sty	Powiatu	Krasnostawskiego	z	dnia	31.08	2009	
r.	 obszar	górniczy	 ｧTarzymiechyｦ,	 z	 zachowaniem	
pasa	ochronnego	(terenu	górniczego)	oznaczony	na	
rysunku	planu.	Eksploatacja	zEora	odbywać	się	bę-
dzie	systemem	odkrywkowym	wgEębnym	zgodnie	z	
warunkami	okre[lonymi	w	koncesji.

2.	Teren	objęty	 planem	nie	 jest	 poEorony	w	ob-
szarze	bezpo[redniego	zagrorenia	powodzią	w	rozu-
mieniu	art.	82	ust.1	ustawy	z	dnia	18	lipca	2001	r.	
Prawo	wodne	(Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	239,	poz.	2019	
z	pórn.	zm).

RozdziaE 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania gruntów i 

podziaEu nieruchomo[ci

§11.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	wyznacza	
się	terenów	wymagających	scalania	i	podziaEu	nie-
ruchomo[ci.
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RozdziaE 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§12.	 Na	 obszarze	 przeznaczonym	 w	 planie	 do	
nowej	funkcji	dopuszcza	się	do	czasu	realizacji	 tej	
funkcji	dotychczasowe	zagospodarowanie	terenu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§13.	1.	Ustala	się	 teren	zEora	kruszywa	natural-
nego	(piasku)	｠	oznaczony	na	rysunku	planu	sym-
bolemPGz	ustanowionym	obszarem	górniczym	oraz	
terenem	górniczym.

2.	Jako	przeznaczenie	dopuszczalne	na	terenie,	o	
którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się:

1)	obiekty	obsEugi	technicznej	(pomieszczenia	so-
cjalne	i	sanitarne)	o	charakterze	tymczasowym;

2)	sieci	 i	urządzenia	infrastruktury	elektroenerge-
tycznej	 i	 komunikacji	 niezbędne	do	obsEugi	 obszar	
planu.

3.	Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się	
następujące	zasady	zagospodarowania:

1)	 eksploatacja	 kruszywa	 naturalnego	 ｠	 piasku	
w	granicach	ustanowionego	obszaru	górniczego	na	
warunkach	udzielonej	koncesji;

2)	zdejmowany	sukcesywnie	nadkEad	nalery	ma-
gazynować	na	tymczasowych	haEdach,	zlokalizowa-
nych	na	obszarze	górniczym;

3)	 obiekty	 obsEugi	 technicznej,	 o	 których	 mowa	
w	§2	ust.	1,	mogą	być	przemieszczane	w	ramach	
obszaru	górniczego	wraz	z	postępem	prac	eksplo-
atacyjnych;

4)	po	wyeksploatowaniu	zEora	obowiązuje	 rekul-
tywacja	w	kierunku	le[nym	przy	zachowaniu	nastę-
pujących	warunków:

a)	ustala	się	wykorzystanie	dla	celów	rekultywa-
cyjnych	nakEadu	magazynowanego	w	obszarze	gór-
niczym	do	czę[ciowego	wypeEnienia	niecki	wyrobi-
ska,

b)	 dopuszcza	 się	wykorzystanie	 do	 celów	 rekul-
tywacyjnych	 gruntów	 spoza	 obszaru	 eksploatacji,	
pod	warunkiem	zachowania	ich	naturalnego	ukEadu	
litologicznego	 i	 speEnienia	 obowiązujących	 w	 tym	
zakresie	przepisów.

4.	 Ustala	 się	 zasady	 obsEugi	 terenu,	 o	 którym	
mowa	w	ust.	1	w	zakresie	infrastruktury	technicz-
nej:

1)	zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	｠	z	istnie-

jącej	sieci	elektroenergetycznej	znajdującej	się	poza	
terenem	opracowania;	 dopuszcza	 się	 usytuowanie	
stacji	transformatorowej	na	terenie	objętym	planem	
po	 uzgodnieniu	 z	 wEa[ciwym	 dysponentem	 sieci	 i	
uzyskaniu	warunków	technicznych;

2)	dostawa	wody	do	celów	socjalnych	｠	beczko-
wozami;

3)	odprowadzanie	[cieków	sanitarnych	｠	do	prze-
no[nych	ustępów	z	wywozem	do	oczyszczalni	[cie-
ków;

4)	wywóz	odpadów	komunalnych	na	gminne	skEa-
dowisko	odpadów,

5)	parkowanie	maszyn	silnikowych	i	pojazdów	sa-
mochodowych	｠	na	utwardzonym	terenie.

5.	 Ustala	 się	 zasady	 obsEugi	 terenu,	 o	 którym	
mowa	w	ust.	1	w	zakresie	komunikacji:

1)	dojazd	do	wyrobiska	i	wywóz	urobku	odbywać	
się	more	wyEącznie	drogą	wewnętrzną	(lerącą	poza	
granicami	opracowania)	do	drogi	krajowej	Nr	17	w	
rejonie	Tarzymiechów;

2)	podmiot	gospodarczy	(prowadzący	roboty	gór-
nicze),	zobowiązany	jest	do	dostosowania	tej	drogi	
do	obciąrenia	przez	pojazdy	z	urobkiem	oraz	nalery-
tego	jej	utrzymania	w	okresie	trwania	robót.

DZIAD III
Ustalenia koGcowe

§14.	Ustala	się	stawkę	procentową	jednorazowej	
opEaty	od	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci	w	związ-
ku	z	uchwaleniem	niniejszego	planu,	w	wysoko[ci:	
10	%	wzrostu	warto[ci	(sEownie:	dziesięć	procent	).

§15.	W	obszarze	objętym	niniejszym	planem	traci	
moc	miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-
nego	terenów	do	zalesienia	w	gminie	Izbica	uchwa-
lony	uchwaEą	Nr	XXXIII/212/05	Rady	Gminy	Izbica	
z	dnia	30	sierpnia	2005	r.	(Dziennik	Urzędowy	Wo-
jewództwa	Lubelskiego	z	dnia	14	listopada	2005	r.	
Nr	212,	poz.3486).

§16.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Lubelskiego.

§17.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy.

Przewodniczący	Rady	Gminy
Andrzej Suszek
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Rady Gminy Izbica 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 
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ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	nr	LII/247/2010

Rady	Gminy	Izbica
z	dnia	30	czerwca	2010	r.

Rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zEora kruszywa naturalnego w skali 1:1000

Na	podstawie	 art.	20	ust.1	ustawy	 z	27	marca	
2003	roku	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.	U.	Nr	80	poz.	717	z	pópniejszymi	
zmianami)	 oraz	 stanowiska	 Wójta	 Gminy	 Izbica	 z	
dnia	 26	 kwietnia	 2010	 roku	 o	 braku	 uwag	 wnie-
sionych	 do	 projektu	 miejscowego	 planu	 zagospo-

darowania	 przestrzennego	 terenu	 zEora	 kruszywa	
naturalnego	 obejmującego	 dziaEki	 nr	 ewidencyjny:	
3106,3107,	 3108,3109,3110	 poEorone	 w	 obrę-
bie	Izbica	w	trakcie	jego	wyEorenia	do	publicznego	
wglądu	stwierdza	się,	ir	odstępuje	się	od	rozstrzy-
gnięcia.
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ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	nr	LII/247/2010

Rady	Gminy	Izbica
z	dnia	30	czerwca	2010	r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego terenu zEora kruszywa naturalnego obejmującego teren granicach dziaEek nr ewidencyjny 
3106,3107,3108,3109,3110 poEoronych w obrębie Izbica, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych

Na	podstawie	 art.	20	ust.1	ustawy	 z	27	marca	
2003	roku	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.	U.	Nr	80	poz.	717	z	pópniejszymi	
zmianami),	art.	7	ust.1	pkt	2	i	3	ustawy	z	8	marca	
1990	roku	o	samorządzie	gminnym	(tekst	jednolity	
Dz.	U	z	2001	r.	nr	142,	poz.1591	z	pópniejszymi	
zmianami)	stwierdza	się,	 ir	 realizacja	ustaleG	miej-

scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzenne-
go	 terenu	 zEora	 kruszywa	 naturalnego	 w	 obrębie	
Izbica	 nie	 wymaga	 realizacji	 inwestycji	 z	 zakresu	
infrastruktury	 technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	
wEasnych	 gminy,	 oraz	 okre[lenia	 zasad	 ich	 finan-
sowania,	zgodnie	z	przepisami	o	finansach	publicz-
nych.


