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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIX/187/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

 
z dnia 27 lutego 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 
 Podczas wyłożenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru złoża wapieni „Raciszyn” wraz z terenem 
oddziaływania eksploatacji górniczej oraz terenami 
sąsiednimi we wsi Raciszyn Gmina Działoszyn w 
okresie od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2008 r., z moż-
liwoņcią składania uwag do dnia 6 maja 2008 r., 
żadnych uwag nie wniesiono. 
 Nie złożono również żadnych uwag do 
projektu planu wyłożonego ponownie do publicz-
nego wglądu, w dniach od 29 grudnia 2008 r. do 

19 stycznia 2009 r., z możliwoņcią składania uwag 
do dnia 2 lutego 2009 r. 
 W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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) Rada Miejska w Działoszy-
nie, nie podejmuje rozstrzygniĉcia w tym zakresie. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIX/187/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 
 

z dnia 27 lutego 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 Dla obszaru objĉtego planem miejscowym, 
nie przewiduje siĉ żadnych zadań z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań własnych 
gminy. 
 W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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) Rada Miejska w 
Działoszynie, nie podejmuje rozstrzygniĉcia w 
tym zakresie. 
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UCHWAŁA NR XXIX/189/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

 
z dnia 27 lutego 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Miasta i Gminy Działoszyn dla fragmentów wsi Zalesiaki i Raciszyn 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie 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 i 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 
i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 145, poz. 1055, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 874, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458), art. 14, art. 20 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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), w nawiązaniu do uchwa-
ły Nr IX/41/07 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 
27 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn 
dla obszaru fragmentów wsi Zalesiaki i Raciszyn, 
Rada Miejska w Działoszynie po stwierdzeniu, że 
niniejszy plan jest zgodny ze Studium Uwarunko-
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wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta i Gminy Działoszyn uchwala, co na-
stĉpuje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Działoszyn dla obszaru obejmującego fragmenty 
wsi Zalesiaki i Raciszyn w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu, zwany dalej „planem”. 

2. Szczegółowe granice obszaru objĉtego 
planem wyznaczone są na rysunku planu w skali 
1:1 000, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

3. Załączniki do uchwały, stanowią: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik Nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiące załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu, jest: 
1) stworzenie podstawy do prowadzenia polityki 

przestrzennej w obrĉbie udokumentowanej i 
potencjalnej czĉņci złoża wapieni o znaczeniu 
przemysłowym „Zalesiaki” wraz z terenem są-
siednim, w tym także terenem oddziaływania 
eksploatacji górniczej, uzyskania koncesji na 
eksploatacjĉ dla przyszłych użytkowników zło-
ża; 

2) zapewnienie integracji wszelkich działań po-
dejmowanych w granicach obszaru i terenu 
górniczego, w celu: wykonania uprawnień okre-
ņlonych w koncesji, zapewnienia bezpieczeń-
stwa powszechnego oraz ochrony ņrodowiska; 

3) ustalenie kierunków rekultywacji terenu po 
zakończeniu eksploatacji. 

§ 3. 1. Pojĉcia i okreņlenia użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi prze-
pisami prawa. 

2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałĉ, o ile z treņci przepisu nie wynika ina-
czej; 

2) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w granicach okreņlonych w § 1, bĉdą-
cy przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
opracowanie graficzne planu, wykonane na ak-
tualnej mapie sytuacyjno-wysokoņciowej w 
skali 1:2 000, stanowiące załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

4) obszarze – należy przez to rozumieć obszar 
objĉty niniejszym planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć czĉņć obsza-
ru objĉtego planem o okreņlonym rodzaju 
przeznaczenia podstawowego, dla którego zo-
stają formułowane odrĉbne ustalenia, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem; 

6) uciążliwoņci – należy przez to rozumieć takie 
oddziaływanie na ņrodowisko, które w jakikol-
wiek niekorzystny sposób wpływa na zago-
spodarowanie powierzchni, zasoby ņrodowiska 
i jego podstawowe elementy, tj. wodĉ, powie-
trze, powierzchniĉ ziemi, glebĉ i zasoby wód, 
szatĉ roņlinną, klimat akustyczny itd., a po-
ņrednio – na standardy przebywania w ņrodo-
wisku zwierząt i ludzi; 

7) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć 
najmniejszą szerokoņć pasa ochronnego wy-
znaczonego wzdłuż obrzeża wyrobiska od-
krywkowego, zabezpieczającego obiekty stałe 
lub tereny położone w pobliżu wyrobiska przed 
zagrożeniami związanymi z działalnoņcią eks-
ploatacyjną, zgodnie z Polską Normą PN-G-
02100; 

8) obszarze górniczym – należy przez to rozumieć 
przestrzeń, w granicach której przedsiĉbiorca 
jest uprawniony do wydobywania kopaliny, 
podziemnego bezzbiornikowego magazyno-
wania substancji, podziemnego składowania 
odpadów oraz prowadzenia robót górniczych 
niezbĉdnych do wykonywania koncesji; 

9) terenie górniczym – należy przez to rozumieć 
przestrzeń objĉtą przewidywanymi szkodliwy-
mi wpływami robót górniczych zakładu górni-
czego; 

10) wyrobisku górniczym – należy przez to rozu-
mieć przestrzeń w nieruchomoņci gruntowej 
lub w górotworze powstałą w wyniku robót 
górniczych; 

11) zakładzie górniczym – należy przez to rozumieć 
wyodrĉbniony technicznie i organizacyjnie ze-
spół ņrodków służących bezpoņrednio do wy-
dobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska 
górnicze, obiekty budowlane oraz technolo-
gicznie związane z nimi obiekty i urządzenia 
przeróbcze; 

12) odpadach wydobywczych – należy przez to 
rozumieć odpady pochodzące z wydobywania 
kopaliny ze złoża „Zalesiaki”, stanowiące nad-
kład tego złoża oraz masy ziemne i skalne wy-
pełniające leje krasowe; 

13) obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych – należy przez to rozumieć obiekt 
przeznaczony do składowania odpadów wydo-
bywczych; za obiekty unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych nie uznaje siĉ wyrobisk 
górniczych wypełnianych odpadami wydo-
bywczymi w celach rekultywacyjnych i techno-
logicznych; 
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14) strefie kontrolowanej – należy przez to rozu-

mieć obszar wyznaczony po obu stronach linii 
elektroenergetycznych wysokiego i ņredniego 
napiĉcia, w którym operator sieci podejmuje 
czynnoņci w celu zapobieżenia działaniom mo-
gącym mieć negatywny wpływ na trwałoņć i 
prawidłowoņć eksploatacji sieci; 

15) rekultywacji – należy przez to rozumieć przy-
wracanie wartoņci użytkowych i przyrodni-
czych terenom zdewastowanym i zdegrado-
wanym przez działalnoņć górniczą. 

§ 4. W planie, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu i linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

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

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoņci zabudowy; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
ne na podstawie przepisów odrĉbnych; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działów nieruchomoņci; 

8) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

11) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la siĉ opłatĉ w tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci. 

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu, są: 
1) tereny udokumentowanego złoża wapieni „Za-

lesiaki” przewidziane do eksploatacji górniczej 
w I etapie, oznaczone w planie symbolami 
1PGa i 1PGb; 

2) tereny przeznaczone do eksploatacji górniczej 
po udokumentowaniu, stanowiące II etap eks-
ploatacji, oznaczone w planie symbolem 2PG; 

3) tereny przemysłowe stanowiące zaplecze za-
kładu górniczego i obszar działalnoņci przerób-
czej surowca, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 3P; 

4) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodĉ, ozna-
czone w planie symbolem 4WZ; 

5) tereny urządzeń elektroenergetyki, oznaczone 
w planie symbolami 5E i 13E; 

6) tereny zabudowy produkcyjnej, składów i ma-
gazynów z dopuszczeniem zabudowy usługo-
wej, oznaczone w planie symbolem 6Pu i 7Pu; 

7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, 
oznaczone w planie symbolami 8MNu i 9MNu; 

8) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone w planie symbolem 10MN; 

9) tereny lasów, oznaczone w planie symbolem 
11ZL; 

10) tereny przeznaczone do zalesienia, oznaczone 
w planie symbolem 12R/ZL; 

11) tereny dróg publicznych, oznaczone w planie 
symbolami literowymi, w tym: 

– KDZ – droga powiatowa zbiorcza „Z”, 
– KDD – drogi gminne dojazdowe „D”; 

12) tereny komunikacji: dróg dojazdowych we-
wnĉtrznych, własnoņci gminnej (niepublicz-
nych), oznaczone w planie symbolami KDW. 

§ 6. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu, 
są nastĉpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały: 
1) granice obszaru objĉtego planem; 
2) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych 
zasadach zagospodarowania; 

3) granice udokumentowanego złoża wapieni 
„Zalesiaki” przeznaczonego do eksploatacji 
górniczej = obszar górniczy do utworzenia w I 
etapie; 

4) perspektywiczne granice złoża „Zalesiaki” 
wymagającego udokumentowania = obszar 
górniczy do utworzenia w II etapie; 

5) granice projektowanego terenu górniczego 
„Zalesiaki”; 

6) pasy ochronne dla zabezpieczenia dróg pu-
blicznych; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
8) przebieg istniejącej linii wysokiego napiĉcia 

110 kV ze strefą kontrolowaną; 
9) przebieg projektowanej linii wysokiego napiĉ-

cia 110 kV; 
10) przebieg istniejących napowietrznych linii 15 

kV, przewidzianych do zachowania ze strefami 
kontrolowanymi; 

11) granice strefy obserwacji archeologicznej; 
12) granice zaewidencjonowanych stanowisk ar-

cheologicznych; 
13) tereny zieleni wysokiej izolacyjnej; 
14) klasyfikacja dróg publicznych. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, mają charakter informacyjny.  
 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

 
§ 7. 1. Na obszarze objĉtym planem, obo-

wiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące ochrony 
ņrodowiska przyrodniczego: 
1) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni le-

ņnej i zadrzewień, znajdujących siĉ poza grani-
cami terenów przeznaczonych do eksploatacji 
górniczej; 
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2) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują te-

reny bezpoņredniego i potencjalnego zagroże-
nia powodzią; 

3) ustala siĉ granice projektowanego terenu gór-
niczego, w którym muszą siĉ zawrzeć wszystkie 
uciążliwoņci związane z prowadzoną eksploata-
cją górniczą wapieni.  

2. Dla realizacji zasad w zakresie ochrony i 
kształtowania ņrodowiska przyrodniczego, wpro-
wadza siĉ szczegółowe ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania poszczególnych terenów 
w rozdziale III. 

§ 8. 1. Na obszarze objĉtym planem, obo-
wiązują nastĉpujące ustalenia w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1) ustala siĉ ochronĉ dziedzictwa kulturowego i 

zabytków, poprzez wyróżnienie obiektów objĉ-
tych formami ochrony na mocy obowiązują-
cych przepisów: 
a) zaewidencjonowanego stanowiska archeolo-

gicznego (stanowisko Nr 17 Zalesiaki, ozna-
czone na arkuszu AZP 80-46) – ņlad osadnic-
twa pradziejowego epoki kamienia, osada 
kultury przeworskiej i ņlad osadnictwa okresu 
nowożytnego – wraz z uwzglĉdnieniem wpły-
wu tego obiektu na sposób zagospodarowa-
nia terenów, na których jest zlokalizowane, 

b) zaewidencjonowanego stanowiska archeolo-
gicznego (stanowisko Nr 18 Zalesiaki, ozna-
czone na arkuszu AZP 80-46) – osada i ņlad 
osadnictwa kultury łużyckiej epoki brązu i 
okresu nowożytnego – wraz z uwzglĉdnie-
niem wpływu tego obiektu na sposób zago-
spodarowania terenów, na których jest zloka-
lizowane,  

c) zaewidencjonowanego stanowiska archeolo-
gicznego (stanowisko Nr 20 Zalesiaki, ozna-
czone na arkuszu AZP 80-46) – ņlad osadnic-
twa pradziejowego i kultury łużyckiej epoki 
kamienia i epoki brązu – wraz z uwzglĉdnie-
niem wpływu tego obiektu na sposób zago-
spodarowania terenów, na których jest zloka-
lizowane; 

2) ustala siĉ granice strefy obserwacji archeolo-
gicznej, o zasiĉgu według rysunku planu. 

2. W granicach stanowisk archeologicz-
nych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, plan ustala 
obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków wszelkich planowanych inwe-
stycji związanych z robotami ziemnymi, naruszają-
cymi strukturĉ gruntu poniżej warstwy ornej. 

3. W granicach strefy obserwacji archeolo-
gicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązuje 
zgłoszenie planowanej inwestycji wymagającej 
prowadzenia prac ziemnych do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, w celu okreņlenia przez 
niego zakresu i formy niezbĉdnej ochrony.  

4. Na obszarze objĉtym planem, nie wy-
stĉpują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 
do gminnej ewidencji zabytków.  

§ 9. Na obszarze objĉtym planem, ustala 
siĉ nastĉpujące zasady wyposażenia i obsługi te-
renów w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodĉ do celów bytowych, go-

spodarczych i p.pożarowych terenów oznaczo-
nych w planie symbolami 6Pu, 7Pu, 8MNu, 
9MNu i 10MN – z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej zasilanej z gminnego ujĉcia 
wody istniejącego we wsi Raciszyn; dla tere-
nów oznaczonych w planie symbolem 3P do-
datkowo – z własnych studni głĉbinowych 
znajdujących siĉ na terenie przemysłowym; 

2) zaopatrzenie w wodĉ do celów technologicz-
nych zakładu górniczego i zakładu przeróbcze-
go surowców – z własnych studni głĉbinowych 
znajdujących siĉ na terenie przemysłowym 
oznaczonym symbolem 3P; 

3) odprowadzenie ņcieków sanitarnych w syste-
mie zbiorowym, projektowaną siecią kanalizacji 
sanitarnej na gminną oczyszczalniĉ ņcieków w 
Działoszynie: 
a) ņcieki przemysłowe przed wprowadzeniem 

do kanalizacji gminnej, powinny być pod-
czyszczone do parametrów dopuszczalnych, 
podanych przez odbiorcĉ ņcieków, 

b) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanali-
zacji sanitarnej, obowiązuje odprowadzenie 
ņcieków do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych na terenie nieruchomoņci, z obo-
wiązkiem zapewnienia opróżniania i wywozu 
zgromadzonych nieczystoņci przez koncesjo-
nowanych przez gminĉ przewoźników do 
punktu zlewnego na oczyszczalni ņcieków, 

c) po oddaniu kanalizacji sanitarnej do użytko-
wania, obowiązuje przyłączenie wszystkich 
nieruchomoņci w obszarze planu do tej sieci, 
z jednoczesną likwidacją szczelnych zbiorni-
ków bezodpływowych na nieczystoņci ciekłe, 

d) na całym obszarze zakazuje siĉ odprowadza-
nia nie oczyszczonych ņcieków wprost do 
gruntu, rowów melioracyjnych i zbiorników 
wodnych; 

4) odprowadzenie wód opadowych według roz-
wiązań indywidualnych – powierzchniowo i lo-
kalnych układów sieciowych do ziemi lub do 
rzeki Warty: 
a) wody opadowe z dachów budynków, mogą 

być odprowadzane do odbiorników bez oczy-
szczania, 

b) wody opadowe z powierzchni utwardzonych 
dróg i placów manewrowych, mogą być od-
prowadzane do odbiorników po oczyszczeniu 
z piasku i zawiesin, na odwodnieniach par-
kingów należy zainstalować urządzenia oczy-
szczające; 

5) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną: 
a) zachowanie istniejącego przebiegu linii wy-

sokiego napiĉcia 110 kV ze strefą kontrolo-
waną w korytarzu szerokoņci 36 m (po 18 m 
od osi linii w każdą stronĉ); przy zalesianiu 
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terenu położonego w korytarzu strefy należy 
zachować odległoņci od tych linii, zgodnie z 
przepisami odrĉbnymi w uzgodnieniu z wła-
ņciwym zakładem energetycznym, 

b) ustalenie projektowanego przebiegu linii wy-
sokiego napiĉcia 110 kV, w tym samym kory-
tarzu co istniejąca linia WN 110 kV, 

c) zachowanie istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej – linii napowietrznych 15 kV ze stre-
fami kontrolowanymi w korytarzu szerokoņci 
15 m (po 7,5 m od osi linii w każdą stronĉ), 
stacji transformatorowych 15 kV i linii niskie-
go napiĉcia, 

d) przystosowanie istniejących napowietrznych 
linii 15 kV przewidzianych do zachowania, do 
wymagań wynikających z przepisów szcze-
gólnych, a odnoszących siĉ do uwarunkowań 
w zakresie obostrzeń linii dla przypadków jej 
skrzyżowań i zbliżeń z innymi obiektami 
(drogami), 

e) dla stacji transformatorowych 15 kV i linii 
elektroenergetycznych 15 kV, obowiązuje 
wymóg zapewnienia niezbĉdnego dostĉpu 
gwarantującego ich budowĉ, przebudowĉ i 
eksploatacjĉ. Warunek ten nie dotyczy stacji 
transformatorowych abonenckich funkcjonu-
jących dla potrzeb użytkowników złoża, 

f) dopuszcza siĉ możliwoņć dostarczania ener-
gii elektrycznej przez różnych operatorów; 

6) zaopatrzenie w gaz: z uwagi na brak gazu prze-
wodowego – wykorzystanie gazu płynnego do-
starczanego w butlach lub w zbiornikach; 

7) zaopatrzenie w ciepło: do celów grzewczych 
oraz dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 
użytkowej – w oparciu o indywidualne źródła 
ciepła wykorzystujące technologie i paliwa eko-
logiczne (noņniki energii cieplnej: olej opałowy, 
gaz propan-butan lub gaz ziemny, energia elek-
tryczna, eko-groszek); 

8) gospodarka odpadami: 
a) obowiązuje zbiórka odpadów komunalnych 

w miejscu wyznaczonym, w obrĉbie każdej 
nieruchomoņci z obowiązkiem ich segregacji, 

b) obowiązuje wywóz odpadów w systemie 
zorganizowanym na składowisko odpadów. 
§ 10. 1. Lokalizacjĉ sieci infrastruktury tech-

nicznej wszystkich mediów, ustala siĉ w obrĉbie 
terenów przeznaczonych pod komunikacjĉ, z za-
chowaniem wzajemnych odległoņci i odległoņci od 
obiektów budowlanych wynikających z przepisów 
szczególnych i w porozumieniu z zarządcami dróg. 

2. Dopuszczalna jest lokalizacja sieci infra-
struktury technicznej poza liniami rozgraniczają-
cymi dróg, za zgodą właņciciela terenu i na warun-
kach uzgodnionych z zarządzającym siecią. 

§ 11. Na obszarze objĉtym planem, obo-
wiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1) obsługa komunikacyjna bĉdzie realizowana, 

przez: 

a) drogĉ powiatową Nr 3502E (zbiorczą), ozna-
czoną na rysunku planu symbolem 1KDZ, 

b) drogĉ gminną (dojazdową), oznaczoną na ry-
sunku planu symbolem 2KDD, 

c) drogĉ gminną (dojazdową), oznaczoną na ry-
sunku planu symbolem 3KDD, 

d) drogĉ gminną (dojazdową), oznaczoną na ry-
sunku planu symbolem 4KDD, 

e) łączącą siĉ z ww. drogami sieć dróg dojaz-
dowych wewnĉtrznych, własnoņci gminnej, 
oznaczonych symbolami 5KDW; 

2) sposób zagospodarowania pasów drogowych 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg, 
wymienionych w punkcie 1, formułuje siĉ w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
dróg w rozdziale IV; 

3) na poszczególnych terenach wyróżnionych na 
rysunku planu, obowiązuje zapewnienie po-
trzeb parkingowych, według nastĉpujących 
wskaźników jako wielkoņci minimalnych: 
a) budynki usługowe, w tym handlowe: 3 sta-

nowiska na 100 m2 powierzchni całkowitej, 
b) budynki biurowe: 2 stanowiska na 100 m2 

powierzchni użytkowej, 
c) budynki produkcyjne: 30 stanowisk na 100 

zatrudnionych, 
d) obowiązuje zapewnienie dodatkowego sta-

nowiska dla osoby niepełnosprawnej, 
e) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: 1 miej-

sce parkingowe, a w przypadku prowadzenia 
działalnoņci gospodarczej – 2 miejsca parkin-
gowe. 
§ 12. Na obszarze objĉtym planem, nie wy-

stĉpują podziemne urządzenia melioracji szczegó-
łowej.  

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe – warunki zabudowy  
i zagospodarowania terenów 

 
§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 1PGa , 1PGb i 2PG, ustala 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenów: 

a) eksploatacjĉ górniczą (powierzchniową) wa-
pieni, stanowiących udokumentowane i per-
spektywiczne zasoby złoża wapieni „Zalesia-
ki” – jako podstawowe przeznaczenie terenu, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: na warunkach 
wynikających z przepisów odrĉbnych – loka-
lizacja wszelkiego rodzaju obiektów, urzą-
dzeń i sieci infrastruktury, urządzeń i ciągów 
transportowych oraz obiektów budowlanych 
związanych z potrzebami eksploatacji górni-
czej i przeróbki kopaliny,  

c) działalnoņć związana z eksploatacją górniczą, 
stanowi przedsiĉwziĉcie mogące zawsze zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko przyrodni-
cze, wymagające postĉpowania w sprawie 
oceny oddziaływania na ņrodowisko; 
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2) warunki zagospodarowania terenów: 

a) linie rozgraniczające tereny przeznaczone pod 
eksploatacjĉ wapieni w granicach złoża udo-
kumentowanego, stanowią równoczeņnie pro-
jektowane granice obszaru górniczego złoża 
„Zalesiaki” przewidzianego do utworzenia, 

b) docelowe granice obszaru górniczego, obej-
mujące również złoże perspektywiczne, zo-
staną ustalone w wyniku postĉpowania 
związanego z zatwierdzeniem dokumentacji 
geologicznej i udzieleniem koncesji na eks-
ploatacjĉ, 

c) sposób eksploatacji wapieni oraz sposób i 
miejsce składowania nadkładu, wynikać bĉ-
dzie z planu ruchu i innych wymaganych do-
kumentów, które należy sporządzić zgodnie z 
przepisami odrĉbnymi dla całego złoża w 
granicach perspektywicznych lub dla złoża 
udokumentowanego objĉtego tworzonym 
obszarem górniczym. Należy w nim uw-
zglĉdnić obowiązek ograniczenia ujemnego 
wpływu eksploatacji do granic terenu górni-
czego, 

d) realizacja ww. ustaleń, bĉdzie wymagać usta-
lenia sposobu pozyskania wapieni, poprzez 
mechaniczne urabianie bez użycia materia-
łów wybuchowych, 

e) do czasu uzyskania koncesji i podjĉcia eks-
ploatacji złoża, dopuszcza siĉ kontynuowanie 
gospodarki rolnej i leņnej, z zakazem jakiej-
kolwiek zabudowy i realizacji urządzeń nie-
związanych z przyszłą eksploatacją, 

f) ustala siĉ obowiązek rekultywacji projekto-
wanych i istniejących wyrobisk górniczych, w 
sposób zgodny z zatwierdzonym projektem 
rekultywacji, poprzez całkowitą lub czĉņcio-
wą ich niwelacjĉ, polegającą na wypełnieniu 
(zagospodarowaniu) w ich wnĉtrzu odpadów 
wydobywczych powstających w związku z 
eksploatacją złoża objĉtego niniejszym pla-
nem. Powstałe, wstĉpnie zrekultywowane te-
reny, należy docelowo zagospodarować w 
kierunku leņnym. Czĉņć mas ziemnych i skal-
nych powstających w związku z eksploatacją 
złóż, może zostać zagospodarowana na wa-
łach ziemnych zabezpieczających wyrobisko 
górnicze, 

g) warunki i sposób zagospodarowania (uniesz-
kodliwiania) mas ziemnych lub skalnych po-
wstających i przemieszczanych w związku z 
wydobywaniem kopalin ze złoża, z preferen-
cją wykorzystania istniejących wyrobisk, zo-
staną każdorazowo okreņlone w aktualnym 
projekcie rekultywacji wyrobisk górniczych, 
planie ruchu zakładu górniczego oraz innych 
dokumentach dotyczących prowadzenia za-
kładu górniczego, 

h) obsługĉ komunikacyjną terenu, zapewnią 
drogi publiczne i drogi wewnĉtrzne ustalone 
w odrĉbnie sporządzonym planie ruchu; 

3) podziały nieruchomoņci: ewentualne podziały 
nieruchomoņci mogą być dopuszczone wyłącz-
nie pod warunkiem wykazania związku z eks-
ploatacją surowców; 

4) warunki ochrony ņrodowiska i bezpieczeństwa 
powszechnego: 
a) działalnoņć górnicza bĉdzie obejmować war-

stwĉ suchą i bĉdzie prowadzona bez odwad-
niania złoża, 

b) uciążliwoņć eksploatacji, w tym zwłaszcza 
oddziaływanie eksploatacji górniczej w za-
kresie wymagań dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego, nie może 
wykraczać poza granice projektowanego te-
renu górniczego, a w szczególnoņci: 
– na granicy terenów przeznaczonych pod 

zabudowĉ mieszkaniową, z dopuszczeniem 
usług i pod zabudowĉ mieszkaniową jed-
norodzinną, nie mogą być przekroczone 
dopuszczalne poziomy emisji hałasu, okre-
ņlone w przepisach odrĉbnych dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej, 

– na granicy terenów przeznaczonych pod 
zabudowĉ mieszkaniową, z usługami i 
mieszkaniową jednorodzinną, nie mogą 
być przekroczone dopuszczalne poziomy 
zanieczyszczenia powietrza powodowane 
przez ņrodki transportu, emisjĉ pyłów, itp., 
okreņlone w przepisach odrĉbnych dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej, 

c) ustala siĉ obowiązek zabezpieczenia przed 
szkodami górniczymi drogi publiczne; 

5) zasady wyposażenia terenów w infrastrukturĉ 
techniczną: 
a) zaopatrzenie w wodĉ: z własnej studni głĉbi-

nowej z rozprowadzeniem sieci po terenie 
eksploatacji według potrzeb technologicz-
nych i bezpieczeństwa pożarowego okreņlo-
nych w planie ruchu, 

b) odprowadzenie ņcieków bytowo-gospodar-
czych – brak potrzeb, 

c) odprowadzenie wód opadowych – powierzch-
niowe, 

d) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną: z wła-
snego źródła energii – abonenckich stacji 
transformatorowych istniejących na terenie 
przemysłowym, z rozprowadzeniem siecią po 
terenie przewidzianym do eksploatacji – we-
dług potrzeb okreņlonych w planie ruchu. 
Ustala siĉ obowiązek oņwietlenia obszaru 
górniczego w granicach stosownie do prze-
biegu eksploatacji, 

e) zaopatrzenie w ciepło: tereny eksploatacji gór-
niczej nie wymagają zaopatrzenia w ciepło, 

f) odpady powstałe na terenie wyrobiska gór-
niczego (z wyłączeniem odpadów wydobyw-
czych, które lokowane w wyrobiskach górni-
czych w celach rekultywacyjnych i technolo-
gicznych, nie bĉdą stanowić obiektów 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych) 
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zostaną zagospodarowane w ramach zakła-
dowego systemu ich gromadzenia i utylizacji 
oraz uzyskanych w tym zakresie decyzji i po-
zwoleń; 

6) dodatkowo ustala siĉ obowiązki okreņlone dla 
strefy obserwacji archeologicznej, wyszczegól-
nione w § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 3P, ustala siĉ:  
1) przeznaczenie terenów: 

a) zabudowa produkcyjna, składy i magazyny, 
zaplecze zakładu górniczego z obiektami i 
urządzeniami towarzyszącymi, jako podsta-
wowe przeznaczenie terenu, 

b) zabudowa usługowa, obiekty administracyj-
ne, socjalne, garaże, budynki gospodarcze, 
parkingi drogi dojazdowe wewnĉtrzne, zie-
leń, urządzenia obsługi technicznej, jako do-
puszczalne przeznaczenie terenu, 

c) zabudowa oraz działalnoņć prowadzona w 
budynkach i poza nimi, mogą stanowić 
przedsiĉwziĉcia mogące zawsze jak i poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
przyrodnicze; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje ograniczenie uciążliwoņci pro-

wadzonej działalnoņci do granic terenu, do 
którego inwestor ma tytuł prawny, 

b) obowiązuje zachowanie 60%, jako maksy-
malnego wskaźnika powierzchni zabudowy, 

c) obowiązuje zachowanie minimum 20% tere-
nu, jako powierzchni biologicznie czynnej, 

d) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingo-
wych według zasad § 11 pkt 3, 

e) obsługĉ komunikacyjną zapewnia droga po-
wiatowa Nr 3501E oznaczona na rysunku 
planu symbolem 1KDZ, z istniejącym zjaz-
dem publicznym, 

f) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej okreņlone w § 9, z obowiązkiem 
zachowania strefy ochrony bezpoņredniej 
wokół istniejących studni głĉbinowych, wy-
znaczonej na podstawie przepisów odrĉb-
nych, 

g) dopuszcza siĉ ogrodzenie terenu o wysoko-
ņci maksymalnie 200 cm, z preferencją siatki 
bez podmurówki; 

3) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy: 
a) zachowuje siĉ istniejącą zabudowĉ produk-

cyjną i magazynową, z możliwoņcią przebu-
dowy i rozbudowy oraz budowy nowej, na 
nastĉpujących warunkach: 
– obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
– zakaz sytuowania nowej zabudowy w od-

ległoņci min. 12 m od ņciany lasu, 
– maksymalna wysokoņć budynków admini-

stracyjnych i socjalnych – 2 kondygnacje, 
maksymalnie 10 m do kalenicy, 

– maksymalna wysokoņć budynków gospo-
darczych i garaży – 1 kondygnacja, mak-
symalnie 7 m do kalenicy,  

– maksymalna wysokoņć pozostałych bu-
dynków: 15 m do kalenicy, z dopuszcze-
niem wyższej wysokoņci dla pojedynczych 
elementów związanych z technologią pro-
dukcji, jednak nie wyższych niż 20 m, 

– dachy spadowe, kąt nachylenia połaci da-
chowych w przedziale 5o - 45o, 

b) zachowuje siĉ istniejące na terenie przemy-
słowym abonenckie stacje transformatoro-
we, z możliwoņcią rozbudowy i przebudowy, 
na warunkach uzgodnionych z gestorem sie-
ci elektroenergetycznej; 

4) warunki scalania i podziału terenu na działki: 
a) dopuszcza siĉ scalanie sąsiednich działek dla 

potrzeb zagospodarowania, w ramach wy-
znaczonych na rysunku planu terenów, 

b) dopuszcza siĉ podziały terenu, pod warun-
kiem spełnienia łącznie nastĉpujących wy-
magań: 
– minimalna powierzchnia działki powstałej 

w wyniku podziału – 3.000 m2, 
– działka bĉdzie miała zapewniony dostĉp do 

drogi publicznej na odcinku minimum 10 
m, 

– kąt nachylenia linii podziału w stosunku do 
drogi w przedziale 75-110o, 

c) warunki ustalone w punkcie b, nie dotyczą 
działek wydzielonych pod stacje transforma-
torowe, zakładowe drogi wewnĉtrzne nie-
zbĉdne dla potrzeb technologicznych oraz 
powstających w wyniku regulacji stanu 
prawnego, której celem nie jest wydzielanie 
działek budowlanych, lecz poprawa warun-
ków istniejącego zagospodarowania; 

5) dodatkowo dla terenu oznaczonego symbolem 
3P, ustala siĉ obowiązki okreņlone dla strefy 
obserwacji archeologicznej, wyszczególnione w 
§ 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 4WZ, ustala siĉ: 
1) adaptacjĉ istniejącego ujĉcia wody z możliwo-

ņcią rozbudowy i przebudowy obiektów i urzą-
dzeń budowlanych, realizowanych zgodnie z 
odrĉbnymi przepisami; 

2) realizacjĉ zabudowy i urządzeń w granicach 
wyznaczonego na rysunku planu terenu, bez 
możliwoņci podziału terenu; 

3) obowiązują rygory sanitarne oraz ograniczenia 
wynikające z przepisów odrĉbnych dla strefy 
ochrony bezpoņredniej od ujĉcia; 

4) obsługĉ komunikacyjną zapewnia istniejąca 
droga wewnĉtrzna, własnoņci gminnej, ozna-
czona symbolem 6KDW, wyprowadzona z dro-
gi powiatowej oznaczonej symbolem 1KDZ; 

5) maksymalna wysokoņć zabudowy – 1 kondy-
gnacja nadziemna, maksymalnie 7 m do naj-
wyższego punktu dachu; 
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6) geometria dachu: dach płaski; 
7) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20%; 
8) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-

nej – 60%; 
9) maksymalna wysokoņć ogrodzenia – 180 cm, 

zakaz ogrodzeń pełnych z betonowymi przĉ-
słami prefabrykowanymi; 

10) nie przewiduje siĉ podziałów wtórnych terenu; 
11) obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 dla 

strefy obserwacji archeologicznej. 
§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 5E i 13E, ustala siĉ: 
1) zachowuje siĉ istniejące stacje transformato-

rowe z możliwoņcią rozbudowy i przebudowy, 
na warunkach i za zgodą właņciciela sieci elek-
troenergetycznej; 

2) dostĉp do stacji zapewniają: dla stacji o symbo-
lu 5E – droga dojazdowa wewnĉtrzna własnoņci 
gminnej, oznaczona symbolem 6KDW wypro-
wadzona z drogi powiatowej, zbiorczej 1KDZ, 
dla stacji o symbolu 13E – droga publiczna do-
jazdowa oznaczona symbolem 2KDD.  

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 6Pu i 7Pu, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenów: 

a) zabudowa produkcyjna, magazyny, składy – 
jako podstawowe przeznaczenie terenu, 

b) zabudowa usługowa, obiekty administracyj-
ne, socjalne, garaże, zabudowa gospodarcza, 
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

c) parkingi, dojazdy, urządzenia obsługi tech-
nicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu, 

d) zabudowa oraz działalnoņć prowadzona w 
budynkach jak i poza nimi, nie mogą stano-
wić przedsiĉwziĉć mogących zawsze znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko przyrodnicze, 
dla których sporządzenie raportu o oddziały-
waniu na ņrodowisko jest obowiązkowe; 

2) warunki zagospodarowania terenów: 
a) zachowuje siĉ istniejące zagospodarowanie, 

jako odrĉbnych przedsiĉwziĉć na istniejących 
działkach, pod warunkiem zachowania uciąż-
liwoņci w granicach terenu, do którego inwe-
stor ma tytuł prawny, 

b) dopuszcza siĉ zagospodarowanie w formie 
jednego przedsiĉwziĉcia inwestycyjnego, na 
każdym terenie oznaczonym symbolem, 

c) obsługa komunikacyjna: z wyznaczonych w 
planie dróg publicznych o symbolach 1KDZ i 
2KDD, 

d) obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej, 
e) przy granicach z terenami zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, obowiązuje nasa-
dzenie zieleni wysokiej izolacyjnej w pasie o 
szerokoņci min. 2 m od granicy, 

f) obowiązuje zachowanie maksymalnie 60% 
wskaźnika powierzchni zabudowy terenu, w 
granicach jednego przedsiĉwziĉcia inwesty-
cyjnego, 

g) obowiązuje zachowanie minimum 20% po-
wierzchni biologicznie czynnej terenu, w 
granicach jednego przedsiĉwziĉcia inwesty-
cyjnego, 

h) obowiązuje zachowanie miejsc parkingo-
wych, zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 3, 

i) obowiązuje realizacja ogrodzeń sytuowanych 
w liniach rozgraniczających o maksymalnej 
wysokoņci 180 cm, z wykluczeniem ogrodzeń 
pełnych z betonowych prefabrykowanych 
przĉseł, 

j) obowiązuje zakaz sytuowania nowej zabu-
dowy w odległoņci 12 m od ņciany lasu, 

k) z zastrzeżeniem punktu „j” oraz granic sąsia-
dujących z terenem przeznaczonym do zale-
sienia, dopuszcza siĉ sytuowanie zabudowy 
gospodarczej i garażowej bezpoņrednio przy 
granicy działek,  

l) obowiązują wyznaczone na rysunku planu 
strefy kontrolowane od napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15 kV,  

m) obowiązują warunki w zakresie infrastruktu-
ry technicznej ustalone w § 9; 

3) warunki scalania i podziałów na działki: 
a) dopuszcza siĉ scalanie sąsiednich działek dla 

potrzeb zagospodarowania, w ramach wy-
znaczonych na rysunku planu terenów, 

b) dopuszcza siĉ podziały terenu, gdy działka 
powstała w wyniku podziału bĉdzie spełniać 
łącznie nastĉpujące warunki: 
– minimalna powierzchnia bĉdzie nie mniej-

sza niż 1.500 m2, 
– minimalna szerokoņć frontu działki (odcin-

ka wzdłuż drogi) – 22 m, 
– kąt położenia granic powstałych wskutek 

podziału, w stosunku do pasa drogowego, 
bĉdzie taki sam jak istniejących granic działki 
lub terenu, które podlegają podziałowi, 

c) warunki ustalone w punkcie b, nie dotyczą 
działek wydzielonych pod projektowane sta-
cje transformatorowe, drogi wewnĉtrzne 
oraz powstających w wyniku regulacji stanu 
prawnego, której celem nie jest wydzielenie 
działek budowlanych, lecz poprawa istnieją-
cego zagospodarowania; 

4) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy: 
a) obowiązują wyznaczone na rysunku planu 

nieprzekraczalne linie zabudowy, 
b) zachowuje siĉ istniejącą zabudowĉ o funk-

cjach okreņlonych w ust. 1 pkt 1 z możliwo-
ņcią rozbudowy, remontów i przebudowy, a 
także ustala siĉ budowĉ nowych obiektów i 
urządzeń budowlanych, na nastĉpujących 
warunkach: 
– maksymalna wysokoņć zabudowy o funkcji 

podstawowej – 10 m do kalenicy, przy 
czym ograniczenie to nie dotyczy pojedyn-
czych elementów związanych z technologią 
produkcji (np. maszty, silosy, kominy), któ-
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re mogą osiągać wysokoņć do 20 m ponad 
poziom terenu, 

– maksymalna wysokoņć obiektów admini-
stracyjno-socjalnych – 9 m do kalenicy, 

– maksymalna wysokoņć zabudowy gospo-
darczej i garażowej – 1 kondygnacja nad-
ziemna, maksymalnie 7 m do kalenicy, 

– dachy wszystkich budynków nowych i roz-
budowywanych – dwuspadowe o kaleni-
cach zarówno prostopadłych jak i równole-
głych do dróg publicznych, 

– kąt nachylenia połaci dachu: w przedziale 
5-45o, 

c) przy lokalizacji nowej zabudowy obsługiwa-
nej komunikacyjnie przez drogĉ powiatową 
oznaczoną symbolem 1KDZ, obwiązuje zakaz 
sytuowania zapleczy od strony drogi; 

5) ustalenia dodatkowe: przy granicy z terenami o 
funkcji mieszkaniowej, obowiązuje dostosowa-
nie poziomu hałasu jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowĉ mieszkaniową. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
na których wystĉpuje zarejestrowane stanowisko 
archeologiczne Nr 17, obowiązują ustalenia okre-
ņlone w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. „a” i ust. 2. Dla pozosta-
łych terenów położonych poza stanowiskiem, 
obowiązują ustalenia dotyczące strefy obserwacji 
archeologicznej (§ 8 ust. 3). 

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 8MNu i 9MNu, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jako 
podstawowe przeznaczenie terenu, 

b) zabudowa usługowa, gospodarcza, garaże i 
magazyny stanowiące zaplecze usług, jako 
przeznaczenie dopuszczalne, 

c) parkingi, zieleń i urządzenia obsługi technicz-
nej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

d) zabudowa jak i działalnoņć prowadzona w 
budynkach i poza nimi, nie mogą stanowić 
przedsiĉwziĉć mogących zawsze jak i poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko, 
dla których sporządzenie raportu o oddziały-
waniu na ņrodowisko jest obowiązkowe i 
może być ustalone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siĉ zagospodarowanie terenu w 

całoņci jako jedno przedsiĉwziĉcie inwesty-
cyjne oraz jako kilka przedsiĉwziĉć na dział-
kach powstałych wskutek wtórnego podziału, 

b) do czasu zagospodarowania ustalonego pla-
nem, obowiązuje dotychczasowy sposób za-
gospodarowania – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna bez usług, 

c) obsługĉ komunikacyjną zapewnia istniejąca 
droga powiatowa, oznaczona w planie sym-
bolem 1KDZ, 

d) obowiązuje 30%, jako maksymalny wskaźnik 

powierzchni zabudowy, 
e) obowiązuje zachowanie minimum 40% po-

wierzchni biologicznie czynnej, 
f) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingo-

wych, wg ustaleń § 11 pkt 3, 
g) obowiązują ustalenia § 9 dotyczącego urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, 
h) ogrodzenia należy sytuować w liniach roz-

graniczających terenu o wysokoņci maksy-
malnie 180 cm, z wykluczeniem pełnych z be-
tonowych przĉseł prefabrykowanych, 

i) sytuowanie przy granicy, z wyłączeniem gra-
nic z terenem przeznaczonym do zalesienia, 
jest dopuszczalne wyłącznie dla zabudowy 
gospodarczej i garażowej; 

3) warunki scalania i podziału na działki:  
a) teren nie wymaga scaleń, 
b) podział na działki dopuszczalny wyłącznie po 

spełnieniu łącznie, nastĉpujących warunków: 
– zachowania minimalnej powierzchni działki 

– 1500 m2, 
– zachowania minimalnej szerokoņci frontu 

działki (odcinka wzdłuż drogi) – 22 m, 
– zapewnienia bezpoņredniego dostĉpu do 

drogi publicznej, 
– kąt położenia granic (powstałych w wyniku 

podziału) w stosunku do pasa drogowego 
bĉdzie taki sam jak istniejących granic 
działki, która podlega podziałowi, 

c) warunki, o których mowa w punkcie b, nie 
dotyczą podziałów, których celem jest regu-
lacja stanu prawnego, nie jest wydzielanie 
odrĉbnych działek budowlanych, lecz po-
prawa warunków istniejącego zagospodaro-
wania; 

4) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy: 
a) adaptuje siĉ istniejącą zabudowĉ mieszka-

niową jednorodzinną z możliwoņcią rozbu-
dowy, remontów i przebudowy, a także usta-
la siĉ budowĉ nowej zabudowy o funkcjach 
okreņlonych w ust. 1 pkt 1, na nastĉpujących 
warunkach: 
– obowiązuje ustalona na rysunku planu nie-

przekraczalna linia zabudowy, 
– maksymalna wysokoņć budynków miesz-

kalnych – 10 m do kalenicy, 
– maksymalna wysokoņć budynków gospo-

darczych i garażowych oraz magazyno-
wych – 7 m do kalenicy, 
–maksymalna wysokoņć budynków usłu-
gowych – 8 m do kalenicy, z wyłączeniem 
budynków usługowych, gdzie dopuszcza 
siĉ dachy płaskie – dachy spadowe o ką-
tach nachylenia połaci – powyżej 25o, 

– główne kalenice dachów – prostopadłe do 
bocznych granic działek, 

b) zakazuje siĉ sytuowania od strony drogi bu-
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dynków pełniących funkcje zaplecza usług; 

5) ustalenia dodatkowe: obowiązuje zachowanie 
poziomu hałasu, jak dla terenów przeznaczo-
nych pod zabudowĉ mieszkaniową. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
na których wystĉpuje zarejestrowane stanowisko 
archeologiczne Nr 18, obowiązują ustalenia okre-
ņlone w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. „b” i ust. 2. Na pozosta-
łym terenie położonym poza stanowiskiem arche-
ologicznym, obowiązują ustalenia § 8 ust. 3 doty-
czące strefy obserwacji archeologicznej. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 10MN, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jako 
podstawowe przeznaczenie terenu, 

b) zabudowa gospodarcza, garaże, usługi nie-
uciążliwe prowadzone w budynku mieszkal-
nym, jako przeznaczenie dopuszczalne; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) adaptuje siĉ istniejącą zabudowĉ mieszka-

niową jednorodzinną z możliwoņcią rozbu-
dowy, remontów i przebudowy, a także usta-
la siĉ zabudowĉ nową o funkcjach okreņlo-
nych w ust. 1 pkt 1, 

b) obsługĉ komunikacyjną terenu oznaczonego 
symbolem 10MN, zapewniają istniejące dro-
gi publiczne – dojazdowe o symbolach 2KDD 
i 3KDD,  

c) ustala siĉ 30% wskaźnik powierzchni zabu-
dowy, jako maksymalny, 

d) obowiązuje zachowanie minimum 40% po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

e) obowiązuje zapewnienie min. 1 miejsca par-
kingowego na własnej działce, a w przypad-
ku prowadzenia działalnoņci usługowej – 2 
miejsca, 

f) obowiązują ustalenia § 9 dotyczącego urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

g) ogrodzenia należy sytuować w liniach roz-
graniczających terenu o wysokoņci maksy-
malnie 180 cm, z wykluczeniem pełnych z be-
tonowych przĉseł prefabrykowanych, 

h) opuszcza siĉ uwzglĉdnienie programu go-
spodarczego w bryle budynku mieszkalnego, 

i) zakazuje siĉ sytuowania zabudowy bezpo-
ņrednio przy granicy działki; 

3) warunki scalania i podziału: zakaz wtórnych 
podziałów działki; 

4) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy: 
a) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy 

według rysunku planu, 
b) maksymalna wysokoņć zabudowy mieszka-

niowej – 9 m do kalenicy, 
c) maksymalna wysokoņć zabudowy gospodar-

czej i garażowej – 1 kondygnacja nadziemna, 
maksymalnie 6 m do kalenicy, 

d) dach budynku mieszkalnego dwuspadowy 
lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
20-45o, dach budynku gospodarczego lub(i) 

garażu – dwuspadowy o kącie nachylenia po-
łaci min. 10o; 

5) ustalenia dodatkowe: obowiązuje zachowanie 
poziomu hałasu, jak dla terenów przeznaczo-
nych pod zabudowĉ mieszkaniową.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
na których wystĉpuje zarejestrowane stanowisko 
archeologiczne Nr 20, obowiązują ustalenia okre-
ņlone w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. „c” i ust. 2. Na pozosta-
łym terenie położonym poza stanowiskiem, obo-
wiązują ustalenia § 8 ust. 3 dotyczące strefy ob-
serwacji archeologicznej.  

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 11ZL, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenów:  

a) zieleń leņną, jako podstawowe przeznaczenie 
terenów; 

2) warunki zagospodarowania terenów:  
a) utrzymuje siĉ dotychczasowy sposób zago-

spodarowania lasów,  
b) tereny lasów położone w strefie położonej w 

odległoņci 10 m od linii rozgraniczających 
dróg publicznych, oznaczone graficznie na 
rysunku planu, stanowią równoczeņnie pas 
ochronny zabezpieczający drogi publiczne 
przed zagrożeniami związanymi z działalno-
ņcią eksploatacyjną, 

c) w strefie kontrolowanej od istniejącej i pro-
jektowanej linii wysokiego napiĉcia 110 kV, 
na powierzchniach, gdzie wystĉpuje drzewo-
stan – należy go zastąpić plantacjami cho-
inek, szkółkami leņnymi lub trwałymi wrzo-
sowiskami, zgodnie z przepisami odrĉbnymi,   

d) dodatkowo ustala siĉ obowiązki okreņlone 
dla strefy obserwacji archeologicznej, wy-
szczególnione w § 8 ust. 3 oraz obowiązki 
okreņlone dla stanowisk archeologicznych 
ustalone w § 8 ust. 2; 

3) warunki scalania i podziałów nieruchomoņci: 
ustala siĉ zakaz wtórnych podziałów działek le-
ņnych; dopuszcza siĉ scalanie nieruchomoņci 
dla potrzeb zagospodarowania zgodnego z 
ustaleniami planu. 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 12R/ZL, ustala siĉ: 
1) zalesienie jako podstawowe przeznaczenie te-

renu; 
2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) do czasu zagospodarowania zgodnego z pla-
nem, ustala siĉ zachowanie dotychczasowe-
go rolnego przeznaczenia terenu, 

b) tereny przeznaczone do zalesienia w grani-
cach projektowanego terenu górniczego w 
czĉņci położonej przy istniejących drogach 
publicznych, oznaczone graficznie na rysun-
ku planu, stanowią pas ochronny zabezpie-
czający te drogi przed zagrożeniami związa-
nymi z działalnoņcią eksploatacyjną, 

c) przy zalesieniu terenu położonego w koryta-
rzu strefy kontrolowanej od istniejącej i pro-
jektowanej linii 110 kV, należy zachować od-
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ległoņci od tych linii zgodnie z przepisami 
odrĉbnymi w uzgodnieniu z właņciwym za-
kładem energetycznym. Dopuszczalne upra-
wy leņne w strefie – to plantacje choinek, 
szkółki leņne lub trwałe wrzosowiska, 

d) dopuszcza siĉ prowadzenie niezbĉdnych urzą-
dzeń sieciowych infrastruktury technicznej, 

e) dodatkowo ustala siĉ obowiązki okreņlone 
dla strefy obserwacji archeologicznej, wy-
szczególnione w § 8 ust. 3; 

3) warunki scalania i podziałów nieruchomoņci: 
podziały nieruchomoņci dopuszczalne pod wa-
runkiem wykazania celu zgodnego z przezna-
czeniem podstawowym; dopuszcza siĉ scalanie 
nieruchomoņci dla potrzeb zagospodarowania 
zgodnego z ustaleniami planu. 

 
Rozdział IV 

Ustalenia szczegółowe –  
warunki dla terenów komunikacji 

 
§ 22. 1. Wyznacza siĉ tereny dróg publicz-

nych oraz dróg wewnĉtrznych z ustaleniem klasy 
drogi, oznaczone symbolami: 
1) drogi publiczne: 

a) 1KDZ – droga powiatowa Nr 3502E – zbior-
cza, relacji Raciszyn-Zalesiaki, 

b) 2KDD – droga publiczna dojazdowa, 
c) 3KDD – droga publiczna dojazdowa, 
d) 4KDD – droga publiczna dojazdowa; 

2) drogi wewnĉtrzne: 
a) 5KDW – droga dojazdowa wewnĉtrzna, wła-

snoņci gminnej (niepubliczna), 
b) 6KDW – droga dojazdowa wewnĉtrzna, wła-

snoņci gminnej (niepubliczna). 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala siĉ:  
1) podstawowe przeznaczenie: komunikacja pu-

bliczna i wewnĉtrzna stanowiąca dojazd do te-
renu eksploatacji oznaczonego symbolami 1PGb, 
do ujĉcia wody – 4WZ oraz stacji transformato-
rowej – 5E; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: urządzenia infra-
struktury technicznej i zieleń.  

3. Dla poszczególnych dróg, ustala siĉ na-
stĉpujące warunki i parametry funkcjonalno-
przestrzenne: 
1) dla drogi powiatowej Nr 3502E, zbiorczej 1KDZ: 

a) linie rozgraniczające dla korytarza o szeroko-
ņci 20 m, 

b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) dla dróg publicznych dojazdowych 2KDD, 3KDD 

i 4KDD: 
a) szerokoņć korytarzy w liniach rozgraniczają-

cych – 10 m, 
b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 

3) dla dróg wewnĉtrznych 5KDW i 6KDW: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających: mini-
mum 6 m. 
§ 23. Na terenach przeznaczonych na cele 

komunikacji, ustala siĉ nastĉpujące zasady zago-
spodarowania: 
1) możliwoņć lokalizacji w liniach rozgraniczają-

cych dróg zieleni, z obowiązkiem zachowania 
pola wymaganej widocznoņci w rejonie skrzy-
żowań; 

2) zakaz lokalizacji w liniach rozgraniczających 
dróg reklam wielkogabarytowych oraz obiek-
tów usługowych (typu kiosk); 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, na warunkach okreņlonych w przepi-
sach odrĉbnych i w porozumieniu z zarządcą 
dróg; 

4) możliwoņć lokalizacji urządzeń komunikacyj-
nych związanych z obsługą ruchu, w tym par-
kingów, sygnalizacji drogowej, ņcieżek rowe-
rowych oraz chodników, pod warunkiem speł-
nienia przepisów szczególnych i uzyskania zgo-
dy zarządcy drogi. 

 
Rozdział V 

Przepisy końcowe 
 

§ 24. 1. W związku ze wzrostem wartoņci 
nieruchomoņci w wyniku uchwalenia planu, ustala 
siĉ jednorazową stawkĉ procentową z tytułu wzro-
stu wartoņci nieruchomoņci. 

2. Wysokoņć stawki procentowej, służącej 
naliczeniu opłaty związanej z tym wzrostem, okre-
ņla siĉ na: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1PGb i 2 PG – 30%; 
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 6Pu, 7Pu i 8MNu, z wyłączeniem 
czĉņci zabudowanych – 30%; 

3) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej tere-
nów – stawki procentowej nie ustala siĉ. 

§ 25. W granicach okreņlonych niniejszym 
planem, traci moc obowiązującą miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Działoszyn uchwalony uchwałą Nr XXI/139/2004 
Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 listopada 
2004 r., opublikowany w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego Nr 35, poz. 384 z dnia 10 
lutego 2005 r. 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza siĉ 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. 

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdo-
wym Województwa Łódzkiego.  
 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Działoszynie: 

Stanisław Ranoszek 
 
 

 
 



Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 86 -3963- Poz. 829 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXIX/189/09  
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

 
z dnia 27 lutego 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 86 -3964- Poz. 829 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 86 -3965- Poz. 829 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 86 -3966- Poz. 829, 830 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIX/189/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

 
z dnia 27 lutego 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 
 Podczas wyłożenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Działoszyn dla fragmentów wsi Zalesiaki i 
Raciszyn w okresie od dnia 22 sierpnia 2008 roku 
do dnia 15 wrzeņnia 2008 roku, z możliwoņcią skła-
dania uwag do dnia 30 wrzeņnia 2008 roku, wnie-
siono 1 uwagĉ.  
 Uwaga wniesiona przez Kopalniĉ Odkryw-
kową „Polski Trawertyn” z/s w Poznaniu, ul. 
Chmielna 5, reprezentowana przez jej współwła-
ņciciela Pana Pawła Granatowicza, dotyczyła uzu-
pełnienia ustaleń planu o pojĉcie odpadów wydo-
bywczych i sposób rekultywacji wyrobisk poeks-
ploatacyjnych złoża wapieni „Zalesiaki”.  
 Rozpatrując uwagĉ w dniu 15 października 
2008 r., Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn po-

stanowił uwagĉ uwzglĉdnić w całoņci i skorygowa-
ny projekt planu skierował do ponownego uzgod-
nienia przez organy administracji publicznej, wła-
ņciwe w sprawie. Organy te nie zgłosiły do skory-
gowanego projektu planu zastrzeżeń. 
 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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) Rada Miejska w Dzia-
łoszynie postanowiła podtrzymać rozstrzygniĉcie 
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w sprawie 
uwzglĉdnienia uwagi. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIX/189/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 
 

z dnia 27 lutego 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 Dla obszaru objĉtego planem miejscowym, 
nie przewiduje siĉ żadnych zadań z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań własnych 
gminy. 
 W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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) Rada Miejska w 
Działoszynie, nie podejmuje rozstrzygniĉcia w 
tym zakresie. 

 
 

830 
 

UCHWAŁA NR XXX/141/2009 RADY GMINY W OSJAKOWIE 
 

z dnia 6 marca 2009 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/75/2008 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 18 lutego 2008 r. 
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własnoņć Gminy Osjaków 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 

2, pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zmiany: 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 153, poz. 1271, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

i 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 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoņciami 
(t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Nr 
281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, 
poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 
456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 


