
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 112 – 13690 – Poz.  2301 

 

2301 
2 30 1 

 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 
NR XLIV/315/09 

z dnia 12 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego terenu górniczego „Wykroty I” w gminie Nowogrodziec 

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 późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z późn. zm.) i art. 53 ustawy z dn. 4 lutego 1994 Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 
28 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wykroty” 
w gminie Nowogrodziec, po stwierdzeniu zgodności projektu planu 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec, uchwalonego uchwałą 
nr XV/140/96 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 30 stycznia 
1996 r. i zmienionego uchwałami nr XLI/305/05 Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 r., nr XVII/113/07 Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r. i nr XXXV/247/08 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 listopada 2008 r., uchwala sić miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wy-
kroty I” w gminie Nowogrodziec. 
Integralną czćść nin. uchwały stanowią: 
– załącznik graficzny – rysunek planu w skali 1:2000, 
– załącznik nr 2 – rozstrzygnićcia dot. uwag do planu i realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

1. Przedmiotem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego jest teren górniczy 
„Wykroty I” w gminie Nowogrodziec wraz 
z czćścią dawnego terenu górniczego, w grani-
cach jak na rysunku planu. 

2. Celem planu, o którym mowa w ust. 1, jest za-
pewnienie integracji wszelkich działań podej-
mowanych w granicach terenu górniczego i 
własności przedsićbiorcy. Zakres ustaleń planu 
oraz zakres działań podejmowanych w grani-
cach terenu górniczego określa sić poniżej.  

3. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami 
są przeznaczenie terenu i linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania oraz granice obszaru i 
terenu górniczego „Wykroty I”. Pozostałe ozna-
czenia mają charakter informacyjny i regulacyj-
ny. 

§ 2 

1. Ustalenia planu obejmują również: 
1) w zakresie wykonywania uprawnień przed-

sićbiorcy, określonych w koncesji: 
– wyznaczenie terenów istn. i proj. eksplo-

atacji, 

– wyznaczenie obiektów zakładu górnicze-
go i obiektów pomocniczych wraz z infra-
strukturą techniczną, 

– wyznaczenie miejsca składowania i spo-
sobu utylizacji odpadów kopalnianych, 

– inne funkcje i rodzaje zagospodarowania 
terenu; 

2) w zakresie bezpieczeństwa powszechnego: 
– określenie zagrożeń wynikających z pro-

wadzonej eksploatacji; 
3) ustalenia dot. zasad ochrony środowiska w 

aspekcie wpływów działalności przedsić-
biorcy, w tym sposobu rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych; 

4) w zakresie uprawnień do wyznaczania fila-
rów ochronnych: 
– wyznaczenie terenów i obiektów, których 

ochrona wymaga stosowania filarów. 
2. Nie wprowadza sić ustaleń w zakresie: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej ze 
wzglćdu na brak wystćpowania takich tere-
nów, 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych ze wzglćdu na 
brak wystćpowania, 

3) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywności zabudowy, 
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4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem sić mas ziemnych ze wzglćdu na brak 
wystćpowania, 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości ze wzglćdu na brak 
takich terenów. 

R o z d z i a ł  2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania  
terenów 

§ 3 

1. Obszar objćty planem funkcjonalnie jest obsza-
rem górniczym ustanowionym dla złoża kru-
szywa naturalnego „Wykroty”, który jest jedno-
cześnie terenem górniczym wraz z czćścią daw-
nego terenu górniczego, funkcjonalnie związa-
nego z obecnym terenem i obszarem górni-
czym. 

2. Eksploatacja złoża winna być prowadzona na 
warunkach określonych w koncesji udzielonej 
przedsićbiorcy, zgodnie z regulacjami zawarty-
mi w niniejszej uchwale.  

3. Wyznacza sić tereny istn. i proj. eksploatacji 
złoża „Wykroty” oznaczone na rys. planu sym-
bolem 01 PE na warunkach określonych poni-
żej. 

4. Wyznacza sić lokalizacjć obiektów zakładu gór-
niczego na terenie oznaczonym symbolem 02 P, 
bćdącym we władaniu przedsićbiorcy. 

5. Składowanie mas ziemnych i skalnych z kopalni 
może odbywać sić na terenach oznaczonych 
symbolami 01 PE i 02 P. 

§ 4 

Dla terenów wyodrćbnionych liniami rozgranicza-
jącymi przyjmuje sić nastćpujące ustalenia szcze-
gółowe: 

01 PE  Tereny istn. i proj. powierzchniowej eksplo-
atacji górniczej kruszywa naturalnego złoża „Wy-
kroty”. 

Ustala sić: 
– prowadzenie działalności górniczej w granicach 

obszaru jak na rysunku planu, z wyłączeniem fi-
larów ochronnych, 

– przeznaczenie na ww. cele gruntów rolnych w 
obrćbie działki nr 539, 

– obsługć komunikacyjną terenu za pośrednic-
twem dróg dojazdowych na działkach nr 550 i 
522, 

– składowanie mas ziemnych z nadkładu w wyro-
biskach poeksploatacyjnych, 

– po zakończeniu działalności górniczej rekulty-
wacjć terenu w kierunku leśnym. 

02 P  Teren dawnego wyrobiska mieszczący obiek-
ty administracyjno-gospodarcze kopalni. 

Ustala sić: 
– trwałą adaptacjć istn. zabudowy administracyj-

no-gospodarczej z możliwością realizacji nie-
zbćdnych dla obsługi kopalni obiektów i urzą-
dzeń, 

– obsługć komunikacyjną za pośrednictwem dro-
gi dojazdowej na działce nr 550, 

– po zakończeniu działalności górniczej rekulty-
wacjć terenu w kierunku leśnym. 

03 KD  Teren pasa drogowego autostrady A-4. 

Ustala sić lokalizacjć urządzeń związanych z funk-
cjonowaniem autostrady. 

04 R  Teren użytków rolnych. 

Ustala sić użytkowanie rolnicze terenu z zakazem 
zabudowy oraz adaptacjć przebiegów linii elektro-
energetycznej SN 20 kV, gazociągu średniego ci-
śnienia i wodociągu. 

§ 5 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

1. Na terenie objćtym planem nie zezwala sić na 
lokalizacjć obiektów i urządzeń niezwiązanych 
z eksploatacją kopaliny. 

2. Wymaga sić, aby działania rekultywacyjne po 
zakończeniu eksploatacji powierzchniowej mia-
ły na celu dążenie do stworzenia ekosystemu 
leśnego odpornego na negatywne skutki pro-
wadzonej działalności górniczej. 

§ 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Ustala sić obowiązek ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych poprzez spełnienie 
wymogów wynikających z aktualnych przepi-
sów. 

2. W przypadku natrafienia przy prowadzeniu ro-
bót ziemnych na obiekty mające charakter za-
bytku archeologicznego o odkryciu należy nie-
zwłocznie powiadomić służbć ochrony zabyt-
ków. 

3. Działalność górnicza nie może obniżyć wyma-
ganych standardów (norm) środowiskowych w 
zakresie zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wi-
bracji na terenach sąsiadujących, przeznaczo-
nych na pobyt stały ludzi. 

4. Za szkody spowodowane ruchem zakładu gór-
niczego odpowiedzialność ponosi przedsićbior-
ca. 

§ 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zostały okre-
ślone w § 4 niniejszej uchwały. 

§ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasady obsługi komunikacyjnej zostały okre-
ślone w § 4 nin. uchwały. 

2. Istniejące na terenie kopalni sieci przesyłowe – 
elektroenergetyczna linia 20 kV, gazociąg i wo-
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dociąg – do zachowania. Dopuszcza sić realiza-
cjć sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
obsługującej kopalnić. 

§ 9 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

Nie dopuszcza sić możliwości tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów, w tym lokalizacji obiektów tymczasowych. 

R o z d z i a ł  3 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 

(w tym terenów górniczych) 

§ 10 

Ustalenia dot. wykonywania uprawnień  
przedsiębiorcy 

1. W granicach obszaru górniczego posiadający 
koncesjć przedsićbiorca jest uprawniony do 
wydobywania kopaliny na zasadach w niej 
określonych oraz przy uwzglćdnieniu obowiązu-
jących przepisów i regulacji zawartych w nin. 
uchwale. 

2. Sposób prowadzenia robót górniczych nie mo-
że zagrażać bezpieczeństwu istniejących w są-
siedztwie linii kolejowych oraz nasypu auto-
strady. 

§ 11 

Ustalenia dot. filara ochronnego 

1. W obrćbie obszaru górniczego wyznacza sić 
filar ochronny o szerokości 60 m dla przebiegu 
linii SN 20 kV i gazociągu. 

2. W zasićgu filara ochronnego wprowadza sić 
zakaz prowadzenia wszelkich prac ziemnych, 
niezwiązanych z utrzymaniem korytarza infra-
struktury technicznej. 

3. W przypadku wystąpienia szkodliwego oddzia-
ływania działalności górniczej na powierzchnić 
ziemi w granicach filara ochronnego, prace za-
bezpieczające i ratunkowe winny być wykonane 
niezwłocznie staraniem i na koszt przedsićbior-
cy. 

§ 12 

Dodatkowe ustalenia 

1. W trakcie i po zakończeniu eksploatacji należy 
odpowiednio zabezpieczyć skarpy wyrobiska 
(np. poprzez złagodzenie profili, oznakowanie 
itp.). 

2. Masy ziemi stanowiące nadkład nad złożem 
winny być wykorzystywane w obrćbie terenów 
stanowiących własność przedsićbiorcy do ce-
lów rekultywacji. 

3. Ustala sić leśny kierunek rekultywacji wyrobi-
ska poeksploatacyjnego. 

4. Zagospodarowanie mas ziemnych, o których 
mowa w ust. 2, do celów rekultywacji, uznaje 
sić za zgodne z nin. planem i nie traktuje sić ja-
ko odpadów w rozumieniu ustawy z 2001 r. 
o odpadach. 

R o z d z i a ł  4 

Ustalenia końcowe 

§ 13 

Stawkć procentową służącą naliczeniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala sić w wysokości 10%. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

§ 16 

Uchwała podlega publikacji na stronie interneto-
wej Urzćdu Miejskiego w Nowogrodźcu. 
 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
WILHELM TOMCZUK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu nr XLIV/315/09 
z dnia 12 maja 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu nr XLIV/315/09 
z dnia 12 maja 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcia 
dot. uwag do planu i realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania 
 

 
 W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górni-
czego „Wykroty I” w gminie Nowogrodziec stwierdza sić, co nastćpuje: 
 
1. W trakcie wyłożenia proj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego 

wglądu i w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia proj. planu nie zgłoszono uwag do proj. 
planu. 

2. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania: 
a) teren objćty planem jest w stanie istniejącym czćściowo zagospodarowany na cele powierzchnio-

wej eksploatacji górniczej przez Przedsićbiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych we Wrocła-
wiu, w czćści zabudowany i zainwestowany oraz czćściowo wyposażony w niektóre elementy in-
frastruktury technicznej: gazociąg, wodociąg, sieci elektroenergetyczne; 

b) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystąpi ko-
nieczność realizacji ze środków własnych gminy nowych odcinków sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz sieci oświetlenia ulic. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 
NR XLIV/319/09 

z dnia 12 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodo-
wego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina i Miasto  
 Nowogrodziec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku 
z art. 30 ust. 6, 6a, art. 34 ust. 1, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 7 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje: 

 
R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Ustala sić Regulamin określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastćpstw oraz wysokości i warunki wypłacania 
nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-

sunku pracy nauczycieli wszystkich stopni awansu 
zawodowego zatrudnionych w szkołach i placów-
kach oświatowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina i Miasto Nowogrodziec. 

§ 2 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe 
warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 
1) dodatku za wysługć lat; 
2) dodatku motywacyjnego; 
3) dodatku funkcyjnego; 
4) dodatku za warunki pracy; 


