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UCHWAŁA Nr XXXVIII/159/10 

RADY GMINY RZEWNIE 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzewnie  

dla terenu wsi Nowy Sielc i Stary Sielc. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), oraz 
art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413), rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), oraz na 
podstawie uchwały nr XI/43/07 Rady Gminy 
Rzewnie z dnia 21 września 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Rzewnie dla terenu wsi Nowy Sielc i Stary Sielc, 
zmienioną uchwałą nr XIII/52/07 Rady Gminy 
Rzewnie z dnia 10 grudnia 2007r., uchwala sić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Rzewnie dla terenu wsi Nowy Sielc 
i Stary Sielc. 

Dział 1 
Postanowienia ogólne 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Zgodnie z uchwałą nr XI/43/07 Rady 
Gminy Rzewnie z dnia 21 września 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Rzewnie dla terenu wsi Nowy Sielc 
i Stary Sielc, zmienioną uchwałą nr XIII/52/07 
Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 grudnia 2007r., 
w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwa-
ły, zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku 
planu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, 

dokonuje sić ustaleń dotyczących sposobu za-
gospodarowania terenu. 

§ 2.1. Granice obszaru wyznaczone są gra-
ficznie na rysunku nr 1 planu w skali 1:2000, 
stanowiącego integralną czćść planu i bćdącego 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Obszar opracowania jest ograniczony: gra-
nicą opracowania, która obejmuje działki ewi-
dencyjne oznaczone nr: 266, 267, 268, 276, 
277/1, 278/1, 281, 282/1, 284/1, 285/1, 286, 287, 
288, 289, 290/2 i 292/2, oraz fragment działki nr 
137/1 stanowiący drogć, połoşone w obrćbie 
geodezyjnym 0019 – Nowy Sielc, gmina Rzew-
nie, oraz działki ewidencyjne oznaczone nr: 66/2, 
63, 64/2, 65/2, 138, 139, 140, 141, 143/1 i 487/1, 
oraz fragmenty działek nr 66/2 i 142 stanowiące 
drogi, połoşone w obrćbie geodezyjnym 0024 – 
Stary Sielc, gmina Rzewnie. 

§ 3.1. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
stanowi wyrys ze „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rzewnie”. 

2. W załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy 
rozstrzyga sić o sposobie realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą 
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania. 

3. W załączniku nr 4 do uchwały Rady Gminy 
rozstrzyga sić o sposobie uwzglćdnienia uwag 
wniesionych do projektu planu. 

§ 4. Niniejszy plan jest zgodny ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rzewnie”, uchwalonym 
uchwałą nr XXXVII/154/06 Rady Gminy Rzewnie 
z dnia 28 kwietnia 2006r. 

§ 5.1. Opracowaniem pomocniczym do planu 
jest dokument „Opracowanie ekofizjograficzne 
na potrzeby miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Rzewnie dla terenu 
wsi Nowy Sielc i Stary Sielc. Dokument określa 
uwarunkowania planu, wynikające z potrzeb 
ochrony walorów środowiska naturalnego i nie 
podlega uchwaleniu. 
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2. Na rzecz „planu” wykonano prognozć od-
działywania na środowisko projektu planu, sta-
nowiącą integralną czćść planu, wskazującą na 
ocenć przyjćtych rozwiązań planistycznych. Do-
kument został poddany procedurze opiniowania 
łącznie z projektem planu i nie podlega uchwa-
leniu. 

3. Na rzecz „planu” wykonano prognozć 
skutków finansowych, stanowiącą integralną 
czćść planu, wskazującą na skutki ekonomiczne 
przyjćtych rozwiązań planistycznych i funkcjo-
nowania inwestycji, po przyjćciu niniejszej 
uchwały i nie podlega uchwaleniu. 

§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawć o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

2) planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Rzewnie w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rzewnie dla terenu 
wsi Nowy Sielc i Stary Sielc w granicach 
określonych w § 2 ust. 2 uchwały i oznaczo-
nych w załączniku nr 1 do uchwały, o ile z 
treści przepisu nie wynika inaczej; 

4) tekście planu miejscowego - naleşy przez to 
rozumieć treść uchwały, o której mowa w 
art. 20 ust. 1 ustawy; 

5) rysunku planu miejscowego - naleşy przez 
to rozumieć czćść graficzną stanowiącą za-
łącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w 
art. 20 ust. 1 ustawy; 

6) projekcie planu miejscowego - naleşy przez 
to rozumieć projekt tekstu planu miejsco-
wego i projekt rysunku planu miejscowego; 

7) materiałach planistycznych - naleşy przez to 
rozumieć opracowania, analizy, prognozy i 
studia sporządzone na potrzeby projektu 
planu miejscowego, a takşe opracowania, 
koncepcje, projekty, plany i programy doty-
czące obszaru objćtego projektem planu 
miejscowego, sporządzone na podstawie 
przepisów odrćbnych; 

8) nakazach, zakazach, dopuszczeniach i ogra-
niczeniach w zagospodarowaniu terenów - 
naleşy przez to rozumieć określenie sposo-
bów zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczeń w ich uşytkowaniu; 

9) przepisach szczególnych i odrćbnych - nale-
şy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z 
aktami wykonawczymi; 

10) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaşać na danym obszarze, wy-
znaczonym liniami rozgraniczającymi; 

11) przeznaczeniu uzupełniającym - naleşy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia in-
ne niş podstawowe, które uzupełniają lub 
rozszerzają przeznaczenie podstawowe; 

12) terenie - naleşy przez to rozumieć obszar o 
określonym rodzaju przeznaczenia podsta-
wowego i dopuszczalnego, wyznaczonym 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

13) liniach rozgraniczających – naleşy przez to 
rozumieć, linie dzielącą tereny o róşnym 
przeznaczeniu, róşnych funkcjach lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

14) urządzeniach komunikacji kołowej i pieszej 
– rozumie sić przez to komunikacjć we-
wnćtrzną łącznie z miejscami postojowymi 
dla potrzeb obsługi terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi; 

15) zakazie budowy - naleşy przez to rozumieć 
zakaz wszelkich inwestycji budowlanych 
nadziemnych i podziemnych; 

16) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie 
sić przez to czćść działki budowlanej na 
gruncie rodzimym, która nie zostaje zabu-
dowana powierzchniowo lub kubaturowo w 
głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie sta-
nowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pie-
szych, pokryta trwałą roślinnością lub uşyt-
kowana rolniczo. Typową powierzchnią bio-
logicznie czynną są tereny zieleni towarzy-
szące zabudowie, w tym zadrzewienia, za-
krzewienia, trawniki, zbiorniki wodne po-
wierzchniowe, uprawy rolne. Za powierzch-
nie biologicznie czynne nie uznaje sić: zie-
leni projektowanej na dachach i ścianach 
budynków oraz budowli naziemnych i pod-
ziemnych, nawierzchni şwirowych, gryso-
wych i aşurowych; 

17) obiektach dla usług lub dla działalności 
produkcyjnej – naleşy przez to rozumieć ta-
ką działalność, której strefa uciąşliwości 
określona odrćbnymi przepisami mieści sić 
w granicach nieruchomości, w stosunku do 
której inwestor posiada tytuł prawny i dzia-
łalność ta nie pogarsza stanu środowiska; 

18) urządzeniach infrastruktury technicznej – 
naleşy przez to rozumieć urządzenia z zakre-
su zaopatrzenia w wodć, odprowadzenia 
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ścieków, elektroenergetyki, gazownictwa, 
ciepłownictwa, telekomunikacji; 

19) uciąşliwości oddziaływania – naleşy przez to 
rozumieć ponadnormatywne zanieczysz-
czenia powietrza, ziemi i wód oraz ponad-
normatywne oddziaływania hałasu, szko-
dliwego promieniowania, drgań i zagroşe-
nie wybuchem; 

20) obszarze górniczym – naleşy przez to rozu-
mieć przestrzeń, w granicach której przed-
sićbiorca jest uprawniony do wydobywania 
kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych 
związanych z wykonywaniem koncesji; 

21) terenie górniczym – naleşy przez to rozu-
mieć przestrzeń objćtą przewidywanymi 
szkodliwymi wpływami robót górniczych 
zakładu górniczego; 

22) koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoşa 
- jest to decyzja administracyjna określająca 
sposób prowadzenia działalności polegają-
cej na eksploatacji złoşa, przestrzeń w gra-
nicach której działalność ma być prowadzo-
na, okres jej trwania oraz inne przewidziane 
prawem wymagania, wydana w trybie Pra-
wa geologicznego i górniczego; 

23) filar ochronny - jest to teren wyznaczony 
dla określonych w planie obiektów i obsza-
rów, w granicach którego wydobywanie 
kopalin bądŝ nie moşe być prowadzone, 
bądŝ jest to dozwolone tylko w sposób za-
pewniający ochronć wspomnianych dóbr; 

24) złoşu (kopaliny) - jest to takie naturalne na-
gromadzenie minerałów i skał, których wy-
dobywanie moşe przynieść korzyść gospo-
darczą; 

25) projekcie zagospodarowania złoşa - jest to 
opracowanie określające optymalny wa-
riant wykorzystania zasobów złoşa, z 
uwzglćdnieniem geologicznych warunków 
jego wystćpowania, wymagań w zakresie 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa po-
wszechnego, bezpieczeństwa şycia i zdro-
wia ludzi, technicznych moşliwości oraz 
ekonomicznych uwarunkowań wydobycia 
kopaliny; 

26) planie ruchu - jest to dokument zatwierdzo-
ny przez właściwy organ nadzoru górnicze-
go określający szczegółowe przedsićwzićcia 
związane z ruchem zakładu górniczego. 

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 7.1. Rysunek stanowiący integralną czćść 
planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszym 
tekście do terenu objćtego granicami planu. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice planu – obszar opracowania; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnych funk-
cjach i sposobie zagospodarowania; 

3) ustalony symbolami literowymi sposobów 
przeznaczenia i uşytkowania terenów; 

4) granice filarów ochronnych; 

3. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu mają charakter postulowany: 

1) linie rozgraniczające tereny o tych samych 
funkcjach i sposobie zagospodarowania. 

2) granica obszaru chronionego Natura 2000 
(PLB 140014 Dolina Dolnej Narwi). 

4. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny: 

1) obiekty istniejące; 

2) istniejące granice parcelacji; 

3) klasy bonitacyjne gleb; 

4) stanowisko archeologiczne nr ew. AZP/45-
69/19 oznaczone na rysunku planu symbo-
lem A. 

5. W obszarze funkcjonalnym wydziela sić te-
reny, oznaczone symbolami literowymi: 

- PG - obszary i tereny górnicze; 

- ZL - tereny lasów; 

- RZL - tereny przeznaczone do zalesienia; 

- KD - tereny dróg dojazdowych; 

- KDw - tereny dróg wewnćtrznych; 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu 

§ 8.1. Plan określa przeznaczenie terenów na 
poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich 
funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym 
zakresie do terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi. 

2. Plan wyznacza tereny: 

1) pod powierzchniową eksploatacjć kopaliny, 
oznaczone na rysunku planu symbolem PG – 
na udokumentowanym złoşu w kat. C2+C1 z 
jakością kopaliny w kat. B kruszywa natural-
nego piaskowo-şwirowego „Sitno” oraz 
ustanowionym przez Wojewodć Mazowiec-
kiego decyzją koncesyjną nr WOŚ-
O/IV/7512/7/00 z dnia 28 lutego 2000r. obsza-
rach górniczych „SITNO-Pole A”, „SITNO-
Pole B”, „SITNO-Pole C” i terenie górniczym 
„Sitno”; 
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2) lasów, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem ZL; 

3) rolne, przeznaczone do zalesienia na drodze 
naturalnej lub przez nasadzenia, oznaczone 
na rysunku planu symbolem RZL; 

4) dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KD; 

5) dróg wewnćtrznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDw; 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 
ustala sić przeznaczenie podstawowe, a w uza-
sadnionych przypadkach określa sić przeznacze-
nie uzupełniające oraz warunki jego dopuszcze-
nia. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 2 mogą być 
w całości wykorzystane na cele zgodne z ich 
podstawowym przeznaczeniem lub czćściowo 
na cele przeznaczenia uzupełniającego o którym 
mowa w § 6 pkt 10 i 11, na zasadach ustalonych 
w dalszych przepisach. 

5. Wskaŝniki zagospodarowania i uşytkowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu. 

6. Zasady wyposaşenia terenu w urządzenia 
infrastruktury technicznej. 

7. Zmiana numerów ewidencyjnych działek 
objćtych ustaleniami planu nie powoduje ko-
nieczności zmiany planu. 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne dla terenów objętych planem 

§ 9. Grunty rolne przewidziane do zmiany 
przeznaczenia na cele nierolnicze, nie wymagają 
uzyskania zgody na zmianć przeznaczenia grun-
tu, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 
2004r. Nr 121, poz. 1266 oraz z 2005r. Nr 175, 
poz. 1462, z 2006r. Nr 12, poz. 63). 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 10. Na obszarze planu obowiązują nastćpu-
jące zasady kształtowania ładu przestrzennego: 

1) w odniesieniu do terenów na których bćdzie 
prowadzona eksploatacja kruszywa natural-
nego na udokumentowanym złoşu kruszywa 
naturalnego „Sitno”, obowiązuje sposób po-
stćpowania określony w „Koncesji na wydo-
bywanie kopaliny” i w dokumencie „Projekt 
Zagospodarowania Złoşa” a takşe w doku-
mencie „Plan Ruchu Odkrywkowego Zakładu 
Górniczego” zatwierdzonego przez Dyrektora 
Okrćgowego Urzćdu Górniczego w Warsza-
wie; 

2) eksploatacja kopaliny na udokumentowanym 
złoşu kruszywa naturalnego „Sitno” ma być 
prowadzona w sposób zapewniający porzą-
dek i ład na terenie kopalni, zgodnie z ustawą 
z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947, z 
póŝniejszymi zmianami); 

3) zakład górniczy naleşy wyposaşyć w nie-
zbćdne urządzenia infrastruktury technicznej; 

4) przy realizacji nowych obiektów zakładu gór-
niczego, naleşy prowadzić nasadzenia zieleni 
wysokiej na obrzeşach inwestycji, uwzglćd-
niającego ochronć walorów krajobrazowych i 
estetycznych, oraz funkcjć izolacyjną w sto-
sunku do produkowanych zanieczyszczeń te-
renu inwestycji; 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 11.1. Południowo-zachodni skraj obszaru 
objćtego miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, jest obszarem chronionym 
Natura 2000 pod nazwą “PLB 140014 Dolina 
Dolnej Narwi” zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Poza obszarem Natura 2000, nie ma innych 
obszarów chronionych, nie ma teş şadnych po-
jedynczych obiektów przyrodniczych, kultury 
materialnej lub archeologicznych, które byłyby 
objćte ochroną prawną. 

3. Zasady ochrony i kształtowania środowi-
ska na terenie objćtym planem zawarte są w 
treści dokumentu: „Opracowanie ekofizjogra-
ficzne na potrzeby miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Rzewnie dla 
terenu wsi Nowy Sielc i Stary Sielc. 

4. Lasy i tereny zakrzaczone powinny pozo-
stać w nie zmienionym stanie na terenach nie 
objćtych eksploatacją kruszywa naturalnego, ze 
wzglćdu na ich rolć jako miejsca bytowania i 
migracji fauny. 

§ 12.1. Na terenie objćtym planem nie do-
puszcza sić realizacji nowych przedsićwzićć zna-
cząco oddziałujących na środowisko (nie doty-
czy to przedsićwzićć objćtych planem). 

2. Kaşde przedsićwzićcie, które nie jest zwią-
zane z ochroną obszaru Natura 2000, a które 
moşe na ten teren znacząco oddziaływać, wy-
maga przeprowadzenia postćpowania w spra-
wie oceny oddziaływania na środowisko, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska. 

§ 13. Na obszarze planu obowiązują nastćpu-
jące wymogi w zakresie ochrony środowiska: 

1) eksploatacja kopaliny w granicach wyzna-
czonego w koncesji obszaru górniczego „Sit-
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no”, zgodnie z dokumentacją geologiczną w 
kat. C2+C1 z jakością kopaliny w kat. B złoşa 
kruszywa naturalnego piaskowo-şwirowego 
"Sitno", projektem zagospodarowania złoşa i 
planem ruchu zakładu górniczego; 

2) obowiązek ograniczenia uciąşliwości do gra-
nic wyznaczonych w planie terenów górni-
czych; 

3) ochronć klimatu akustycznego poprzez obo-
wiązek przestrzegania dopuszczalnych norm 
hałasu na obszarach połoşonych poza kopal-
nią poprzez: 

- lokalizacjć zakładu przeróbczego w pół-
nocnej czćści terenu kopalni, moşliwie jak 
najdalej od zabudowań miejscowości Sit-
no; 

- uformowanie wału ziemnego z gruntu 
uzyskanego ze zdejmowanego nadkładu, 
wzdłuş południowej granicy obszaru ko-
palni, na obszarze filarów ochronnych, tak 
aby oddzielić kopalnić od zabudowań 
miejscowości Sitno, oraz od dalej połoşo-
nych terenów chronionych; 

- zwałowisko nadkładu od strony wyrobisk 
oraz koronć zwałowiska naleşy obsadzić 
roślinnością krzewiastą tak, aby stworzyć 
szczelną barierć dŝwićkochłonną, zasłania-
jącą zabudowania miejscowości Sitno, 
oraz tereny chronione i jednocześnie kie-
rować fale dŝwićkowe w górć, uniemoşli-
wiając poziome rozprzestrzenianie sić fal 
dŝwićkowych; 

- zwałowisko nadkładu obsiać mieszanką 
traw wytwarzających zwarty system ko-
rzeniowy w celu ograniczenia lub wyeli-
minowania zjawiska erozji wodnej po-
wierzchniowej, na jego stromych skar-
pach. 

4) zakaz gromadzenia i składowania w wyrobi-
skach górniczych odpadów innych niş odpa-
dy poeksploatacyjne; 

5) zabezpieczenie wód gruntowych i podziem-
nych przed zanieczyszczeniami w trakcie 
trwania robót udostćpniających i wydobyw-
czych; 

5) obowiązek rekultywacji terenów poeksplo-
atacyjnych z przeznaczeniem pod zadrzewie-
nia, zakrzewienia i zbiorniki wodne, z moşli-
wością przeznaczenia na tereny rekreacyjne; 

 

 

 

Ustalenia dotyczące 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§14.1. Przy południowej granicy terenu opra-
cowania w poblişu zabudowań miejscowości 
Sitno wystćpuje stanowisko archeologiczne o nr 
ew. AZP/45-69/19, oznaczone na rysunku planu 
symbolem A; 

2. Prace ziemne (udostćpniające i wydobyw-
cze) na obszarze stanowiska archeologicznego 
naleşy poprzedzić przeprowadzeniem archeolo-
gicznych badań wykopaliskowych. Na przepro-
wadzenie badań naleşy uzyskać pozwolenie Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z 
przepisami o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

3. Gdyby w trakcie prac przy eksploatacji ko-
paliny, natrafiono na inne elementy archeolo-
giczne oraz dóbr kultury współczesnej to bez-
zwłocznie naleşy powiadomić o znalezisku od-
powiednie władze (Urząd Gminy, Starostwo 
Powiatowe, Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, Okrćgowy Urząd Górniczy). 

Ustalenia dotyczące  
kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 15.1. Przestrzenie publiczne, stanowiące 
układ komunikacyjny naleşy kształtować zgodnie 
z ustaleniami dotyczącymi dróg z zapewnieniem 
dbałości o ich wygląd estetyczny. 

2. Ustala sić nastćpujące zasady umieszcza-
nia reklam i innych oznaczeń informacyjnych: 

- reklamy i inne oznaczenia informacyjne, loka-
lizowane na budynkach lub w granicach dzia-
łek powinny stanowić integralną czćść pro-
jektu elewacji budynku lub zagospodarowa-
nia działki i dotyczyć funkcji obiektu, na któ-
rym są umieszczane; 

- reklamy i inne oznaczenia informacyjne nie 
związane z funkcją konkretnych obiektów, 
mogą być lokalizowane na specjalnie wyty-
powanych miejscach przestrzeni publicznej w 
sposób nie kolidujący z jej zagospodarowa-
niem, w formie kompozycji przestrzennej lub 
plastycznej. 

3. W zakresie urządzeń technicznych dopusz-
cza sić realizacjć obiektów i urządzeń zewnćtrz-
nych infrastruktury technicznej, słuşące obsłu-
dze danego zainwestowania. 
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Ustalenia dotyczące granic  
i sposobów zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie,  
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu 

§ 16.1. W planie wyznacza sić filary ochron-
ne: 

- o szerokości 20m z kaşdej strony od istnieją-
cej linii elektroenergetycznej; 

- o szerokości 10m od istniejących dróg; 

- o szerokości 6m od granic własności; 

mające na celu ochronć przed wpływem robót 
górniczych przyległych gruntów rolnych i le-
śnych, dróg publicznych i dojazdowych oraz linii 
elektroenergetycznej, zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 

2. Ze wzglćdu na moşliwość powstania osuwi-
ska na skarpie wyrobiska górniczego, ustala sić 
wyznaczanie pasów bezpieczeństwa dla pracu-
jących na zakładzie górniczym maszyn, oraz 
kształtowania skarp roboczych wyrobiska, zgod-
nie z „projektem zagospodarowania złoşa” i 
„planem ruchu”. 

3. Obszar objćty planem znajduje sić poza strefą 
zalewową rzeki Narwi. 

Ustalenia dotyczące parametrów  
i wskaŝników kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu 

§ 17. W planie nie ustala sić specjalnych pa-
rametrów i wskaŝników kształtowania zabudo-
wy. 

Ustalenia dotyczące zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomości 

§ 18. W planie nie ustala sić warunków sca-
lania i podziału nieruchomości 

Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 19.1. Układ drogowy stanowią: drogi do-
jazdowe (KD-1, KD-2, KD-3), i droga wewnćtrzna 
(KDw), wyznaczone liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, oraz droga gminna przebiegają-
ca poza granicą opracowania wzdłuş jej połu-
dniowo-wschodniej granicy. 

2. Droga przebiegająca wzdłuş południowo-
wschodniej granicy teren PG-3, bćdzie stanowiła 
główną arterić komunikacyjną wywozu kopaliny. 

3. Do czasu realizacji planu naleşy zachować 
funkcjonujące obecnie drogi dla zapewnienia 
powiązania układu komunikacyjnego obszaru 
objćtego granicami planu z podstawowym ukła-
dem komunikacyjnym terenów otaczających. 

4. Dla wyodrćbnionych liniami rozgraniczają-
cymi dróg, ustala sić ich podstawowe parametry 
techniczne: 

1) drogi dojazdowe oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem od KD-1 do KD-3: 

- klasa drogi D (droga dojazdowa); 

- minimalna szerokość w liniach rozgrani-
czających – 12,0m, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

- przekrój drogi: 1/2 tj. droga jednojezdnio-
wa, dwupasowa; 

- szerokość pasów ruchu: minimalnie 3,5m; 

- nawierzchnia utwardzona; 

- dostćpność: poprzez skrzyşowania zwykłe; 

2) droga wewnćtrzna oznaczona na rysunku 
planu symbolem KDw: 

- szerokość w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

- nawierzchnia utwardzona; 

- dostćpność: poprzez skrzyşowania zwykłe; 

5. Obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkin-
gowych w granicach posiadanej nieruchomości. 

Ustalenia dotyczące  
sieci infrastruktury technicznej 

§ 20.1. Ustala sić ogólne zasady uzbrojenia 
terenu w infrastrukturć techniczną: 

1) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
uzbrojenia terenu (zaopatrzenia w wodć, 
energić elektryczną, odprowadzenie ścieków 
itp.) na obszarze objćtym planem wymagają 
uzyskania warunków technicznych od wła-
ściwych administratorów sieci; 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1) ustala sić zaopatrzenie dla celów bytowo - 
gospodarczych, przeciwpoşarowych i grzew-
czych – z lokalnego ujćcia wody; 

2) na terenach zainwestowania, wewnćtrzne 
sieci wodociągowe naleşy realizować z za-
chowaniem odległości określonych przepi-
sami szczegółowymi od innych sieci infra-
struktury technicznej oraz obiektów budow-
lanych; 

3. W zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków: 

1) ustala sić wymóg odprowadzania ścieków 
komunalnych do systemu kanalizacji sanitar-
nej; 

2) ścieki komunalne naleşy odprowadzać lokal-
ną siecią kanalizacyjną do szczelnego szamba 
zlokalizowanego na terenie zainwestowania; 

3) ustala sić zakaz odprowadzania nieoczysz-
czonych ścieków do gruntu, cieków po-
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wierzchniowych oraz do wód podziemnych 
(zgodnie z przepisami prawa wodnego); 

4) ustala sić zakaz odprowadzania wód z zakła-
du przeróbczego (płukanie kruszywa), poza 
teren górniczy; 

4. W zakresie odprowadzania wód deszczo-
wych: 

1) ustala sić obowiązek utwardzenia i skanali-
zowania terenów, na których moşe dojść do 
zanieczyszczania gruntów substancjami ro-
popochodnymi, chemicznymi lub olejami; 

2) odwodnienie dróg systemem rowów i ście-
ków. 

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala sić indywidualny system zaopatrzenia 
w ciepło; 

2) zaleca sić stosowanie urządzeń o wysokiej 
sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery; 

3) zaleca sić w miarć moşliwości stosowanie 
urządzeń zasilanych paliwami ekologicznymi 
(gaz, energia elektryczna, oleje lekkie, insta-
lacje solarne, itp); 

6. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) podłączenie obiektów zakładu górniczego do 
sieci elektroenergetycznej nastąpi w uzgod-
nieniu i na warunkach określonych przez 
właściwego operatora systemu elektroener-
getycznego według zasad określonych w 
przepisach prawa energetycznego oraz pra-
wa geologicznego i górniczego; 

2) na obszarze górniczym naleşy przewidzieć 
rezerwacjć miejsc i terenu dla lokalizacji linii, 
stacji i przyłączy oraz innych elementów in-
frastruktury elektroenergetycznej niezbćd-
nych dla zaopatrzenia obiektów zakładu gór-
niczego w energić elektryczną a takşe oświe-
tlenia zakładu górniczego; 

3) przebudowa istniejących urządzeń elektro-
energetycznych wystćpujących na terenie 
górniczym moşe odbywać sić tylko w uzgod-
nieniu i na warunkach określonych przez 
właściwego operatora systemu elektroener-
getycznego według zasad określonych w 
przepisach prawa energetycznego oraz pra-
wa geologicznego i górniczego; 

4) zakazuje sić nasadzeń pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-
wów z tych gatunków, których naturalna wy-
sokość moşe przekroczyć 3m; 

5) nakazuje sić przycinanie drzew i krzewów 
rosnących pod napowietrznymi liniami ener-
getycznymi. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) na terenach objćtych planem nie planuje sić 
budowy sieci gazowej. 

8. W zakresie telekomunikacji: 

1) ustala sić zasadć lokalizacji sieci telefonii 
przewodowej wzdłuş dróg; 

2) wykonanie nowych przyłączy telekomunika-
cyjnych bćdzie moşliwe po uzyskaniu zgody 
właściciela sieci i po opracowaniu odrćbnej 
dokumentacji projektowej; 

3) cały teren znajduje sić w zasićgu operatorów 
sieci telefonii komórkowej. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów: 

1) ustala sić obowiązek wyposaşenia zakładu 
górniczego w specjalistyczne pojemniki do 
gromadzenia odpadów stałych; 

2) wywóz odpadów przez wyspecjalizowane 
słuşby komunalne na składowisko odpadów; 

3) postuluje sić wprowadzenie segregacji od-
padów; 

4) odpady poeksploatacyjne i nadkład zgroma-
dzony w zwałowiskach ma posłuşyć do rekul-
tywacji terenów i wyrobisk po eksploatacji 
kruszywa naturalnego; 

Ustalenia dotyczące tymczasowego  
zagospodarowania i uşytkowania terenu 

§ 21. Wszystkie tereny, dla których plan usta-
la określone przeznaczenie, mogą być zagospo-
darowane, urządzone i uşytkowane tymczasowo 
w sposób dotychczasowy, do czasu zagospoda-
rowania ich zgodnie z docelowym przeznacze-
niem. 

Ustalenia dotyczące rehabilitacji  
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej  

takşe obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji 

§ 22.1. Teren obszaru górniczego, po zakoń-
czeniu eksploatacji kopaliny, naleşy zrekultywo-
wać zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2. Jako kierunek rekultywacji naleşy zastoso-
wać zagospodarowanie wodno-leśne, z pozo-
stawieniem powstałych w wyniku robót wydo-
bywczych zbiorników wodnych. Tak zrekulty-
wowane tereny moşna nastćpnie wykorzystać 
jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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Ustalenia dotyczące terenów 
rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów 

słuşących organizacji imprez masowych 

§ 23. W obszarze objćtym planem nie wystć-
pują tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 
słuşące organizacji imprez masowych. 

Ustalenia dotyczące stawek procentowych  
stanowiących podstawć do określania opłaty,  

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

§ 24. Dla terenów objćtych planem ustala sić 
30% stawkć słuşącą do naliczania opłat z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości. 

Dział 2 
Ustalenia szczegółowe  

w zakresie warunków i zasad  
zagospodarowania obszarów funkcjonalnych 

§ 25.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem od PG-1 do PG-3, ustala sić: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenu: 

- teren i obszar górniczy (odkrywkowy za-
kład górniczy) – teren eksploatacji kruszyw 
mineralnych, zakład przeróbczy wraz z 
obiektami towarzyszącymi zakładu górni-
czego, na udokumentowanym złoşu kru-
szywa naturalnego „Sitno”; 

- nie dopuszcza sić innego uşytkowania te-
renu, poza moşliwością wcześniejszego 
zaniechania wydobycia kopaliny w związ-
ku z wyczerpaniem sić zasobów złoşa i 
podjćcia prac związanych z rekultywacją 
terenu. 

2. Dla wymienionego w § 25 ust. 1 terenu 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) Dopuszcza sić: 

- powstanie odkształceń powierzchni terenu 
w wyniku prowadzonej eksploatacji górni-
czej metodą odkrywkową kopaliny; 

- lokalizacjć tymczasowych obiektów zaple-
cza techniczno-socjalnego związanych z 
eksploatacją złoşa; 

- wprowadzanie zieleni o charakterze izola-
cyjnym: 

2) Zakazuje sić: 

- wprowadzania trwałej zabudowy na tere-
nach przeznaczonych do eksploatacji ko-
paliny (obszarze górniczym); 

3) Nakazuje sić: 

- prowadzenie ruchu zakładu górniczego 
zgodnie z obowiązującym „planem ru-
chu”; 

- wykonanie projektu rekultywacji dla ob-
szaru górniczego; 

4) Zaleca sić: 

- przyjćcie wodno-leśnego zagospodaro-
wania terenu po zakończeniu wydobycia 
surowca, pozostawiając powstałe zbiorniki 
wodne (kierunek w projekcie rekultywacji); 

- rekultywacja powinna być prowadzona w 
miarć moşliwości równolegle do eksplo-
atacji; 

3. Uciąşliwość zakładu górniczego, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych, nie moşe wykra-
czać poza granice terenu górniczego. 

4. Warunki ochrony środowiska prowadzić 
zgodnie z ustaleniami § 13 uchwały. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej naleşy 
prowadzić zgodnie z ustaleniami § 19 uchwały, 
oraz zgodnie z aktualnym dokumentem „Plan 
ruchu” i aktualnym regulaminem ruchu kołowe-
go; 

6. Zasady obsługi inşynieryjnej naleşy pro-
wadzić zgodnie z ustaleniami z § 20 uchwały. 

§ 26.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL, ustala sić: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenu: 

- tereny leśne; 

2. Dla wymienionych w § 26 ust. 1 terenów 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) Dopuszcza sić: 

- prowadzenie sieci napowietrznej i pod-
ziemnej infrastruktury technicznej i obiek-
tów słuşących gospodarce leśnej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi; 

2) Zakazuje sić: 

- naruszania urządzeń melioracji wodnych; 

- lokalizowania zabudowy; 

- budowy ogrodzeń; 

3) Nakazuje sić: 

- prowadzić hodowlć i gospodarkć leśną 
według wskazań waşnego dokumentu 
„Uproszczony plan urządzenia lasu”; 

3. Warunki ochrony środowiska prowadzić 
zgodnie z ustaleniami z § 13 uchwały. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej naleşy 
prowadzić zgodnie z ustaleniami § 19 uchwały. 
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§ 27.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem od RZL, ustala sić: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenu: 

- tereny rolne przeznaczone do zalesienia; 

2. Dla wymienionych w § 27 ust. 1 terenów 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) Dopuszcza sić: 

- zagospodarowane i uşytkowane w sposób 
dotychczasowy, do czasu zalesienia; 

- prowadzenie sieci napowietrznej i pod-
ziemnej infrastruktury technicznej i obiek-
tów słuşących gospodarce leśnej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi; 

2) Zakazuje sić: 

- naruszania urządzeń melioracji wodnych; 

- lokalizowania zabudowy; 

- budowy ogrodzeń; 

3. Warunki ochrony środowiska prowadzić 
zgodnie z ustaleniami z § 13 uchwały. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej naleşy 
prowadzić zgodnie z ustaleniami § 19 uchwały. 

§ 28.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem od KD-1 do KD-3 ustala sić: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenu: 

- istniejące drogi dojazdowe, oraz urządze-
nia związane z ich obsługą. 

2. Dla wymienionych w § 28 ust. 1 terenów 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) Zakazuje sić: 

- lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

- utwardzania dróg şuşlem. 

2) Dopuszcza sić: 

- odwodnienie drogi systemem rowów i 
ścieków. 

- prowadzenie sieci podziemnej infrastruk-
tury technicznej, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami szczególnymi; 

3) Zaleca sić: 

- pozostawienie po obu stronach drogi pasa 
istniejącej roślinności naturalnej; 

- zakładanie zieleni. 

3. Warunki ochrony środowiska prowadzić 
zgodnie z ustaleniami z § 13 uchwały. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej naleşy 
prowadzić zgodnie z ustaleniami § 19 uchwały. 

5. Zasady obsługi inşynieryjnej naleşy pro-
wadzić zgodnie z ustaleniami z § 20 uchwały. 

§ 29.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem od KDw, ustala sić: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenu: 

- projektowana droga wewnćtrzna. 

2. Dla wymienionych w § 29 ust. 1 terenów 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) Zakazuje sić: 

- lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

- utwardzania drogi şuşlem. 

2) Zaleca sić: 

- pozostawienie po obu stronach drogi pasa 
roślinności naturalnej; 

- zakładanie zieleni; 

3. Warunki ochrony środowiska prowadzić 
zgodnie z ustaleniami z § 13 uchwały. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej naleşy 
prowadzić zgodnie z ustaleniami § 19 uchwały. 

5. Zasady obsługi inşynieryjnej naleşy pro-
wadzić zgodnie z ustaleniami z § 20 uchwały. 

Dział 3 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 30. Zmiany przepisów prawnych powoła-
nych w niniejszym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego nie powodują 
konieczności zmiany planu. 

§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i 
na tablicy ogłoszeń w Urzćdzie Gminy oraz pu-
blikacji na stronie internetowej Urzćdu Gminy. 

§ 32. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejścia 
w şycie planu, a nie zakończonych decyzją osta-
teczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 33. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Rzewnie. 

§ 34. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie: 

Sławomir Mróz 

 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 6 – 1081 – Poz. 229 
 

 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 6 – 1082 – Poz. 229 
 

 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 6 – 1083 – Poz. 229 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXVIII/159/10 

Rady Gminy Rzewnie 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleşą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Rzewnie określa na-
stćpujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców, stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), zadania 
własne gminy. 

§ 2. Plan nie ustala potrzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie: 

Sławomir Mróz 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XXXVIII/159/10 

Rady Gminy Rzewnie 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

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

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Rzewnie rozstrzy-
ga o sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie planu. 

§ 2. W trakcie wyłoşenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rzewnie dla terenu wsi Nowy Sielc i Stary Sielc nie zgłoszono şadnych uwag. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie: 

Sławomir Mróz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


