
UCHWAŁA NR XXXVI/231/2012
RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości 
Malinowszczyzna, gmina Bełżyce 

Działając 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 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 24 kwietnia 2012 r. - Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647) w związku z uchwałą Nr XIX/146/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 14 listopada 
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w miejscowości Malinowszczyzna gmina Bełżyce, Rada Miejska w Bełżycach, uchwala co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Stwierdza się, że niniejszy planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej 
w Bełżycach Nr VIII/68/2011 z dnia 30 marca 2011 r. 

§ 2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 560, 
561, 562, 563, 618, 416, 640, i 417, położone w Malinowszczyźnie gmina Bełżyce zwany dalej „planem”, 
w granicach określonych na rysunku planu. 

§ 3. Uchwała składa się z następujących, integralnych części: 

1) tekstu planu, stanowiącego treść uchwały; 

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 1; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2; 

4) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu 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, stanowiącego załącznik nr 3. 

§ 4. Przedmiotem planu są tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin, oznaczone na rysunku planu 
symbolem PG. 

§ 5. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń: 

1) granicy obszaru objętego planem; 

2) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) granicy filara ochronnego; 

4) wymiarowania. 
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5) przeznaczenia terenów oznaczonych odpowiednio symbolem literowym i numerem wyróżniającym je 
spośród innych terenów. 

§ 6. Rysunek planu zawiera oznaczenie informacyjne, nie będące ustaleniem planu, określające: 

1) granicę terenu górniczego; 

2) nazwę terenu górniczego. 

§ 7. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia: 

1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

4) zasad kształtowania zabudowy, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału 
procentowego powierzchni biologicznie czynnej, linii zabudowy i gabarytów obiektów; 

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7) ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania. 

§ 8. W zakresie kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizowania nośników reklamowych 
oraz tymczasowych obiektów budowlanych. 

Rozdział 2.
Ochrona środowiska oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 9. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego; 

2) odprowadzanie wód deszczowych w sposób zapewniający oczyszczenie ich, w szczególności separację 
związków ropopochodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) odprowadzanie ścieków sanitarnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) gromadzenie, unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 10. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków mają zastosowanie przepisy z zakresu 
ochrony i opieki nad zabytkami, dotyczące odkrycia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem. 

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania 

§ 11. Budowę sieci i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni zabudowy do 40 m2, obiektów 
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ścieżek, dojść i dojazdów traktuje się jako 
zagospodarowanie terenu uzupełniające i towarzyszące zagospodarowaniu terenu wynikającemu 
z przeznaczenia terenu i dopuszcza się ją jeśli nie stoi to w sprzeczności z ustaleniami planu dla 
poszczególnych terenów. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego symbolem PG1 ustala się: 

1) przeznaczenie – tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin; 

2) zakaz budowy budynków; 

3) filar ochronny od granicy istniejących użytków leśnych, w granicach którego wydobywanie kopalin nie 
może być prowadzone, zwymiarowany na rysunku planu; 

4) rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego poprzez wyprofilowanie skarp i rozścielenie warstwy gleby na 
spągu i skarpach, sukcesywnie w miarę jak wyeksploatowane części złoża stają się zbędne do dalszej 
działalności górniczej; 
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5) rekultywację złoża w kierunku leśnym, z odtworzeniem istniejącego przed eksploatacją układu zadrzewień 
przydrożnych, z możliwością lokalizacji drogi publicznej klasy D oraz przywrócenie przejezdności drogi na 
działce nr ew. 618 w istniejących granicach nieruchomości; 

6) 1 miejsce do parkowania w granicach własnych terenu; 

7) tawkę procentową, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu 
miejscowego w wysokości 10 %. 

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bełżyc. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Chemperek
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Załącznik  Nr 2    
Do Uchwały Nr XXXVI/231/2012  
Rady Miejskiej w Bełżycach   

     z dnia 12 grudnia 2012 r.   
 
 
 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu 
   
 
     
       
    Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.   o  planowaniu 
 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) stwierdza się,   
że do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ww. ustawy.     
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Załącznik Nr 3    
Do Uchwały Nr XXXVI/231/2012  
Rady Miejskiej w Bełżycach   

  z dnia 12 grudnia 2012 r.   
 
 
 
 

 
  

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich  

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
 

 
  W wyniku  uchwalenia planu nie nastąpi potrzeba realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury  
technicznej,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy.  
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