
NANA GI[IN'T
MlETKÓw UcIIWAŁA NR xvlV81/2012

RADY GMINY MIETKÓW

z dnia I'7 ]Irla|a2012 t.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego platru zagospodaTowania przestrzenncgo gminy MietkótY dla
obszarów poloźonych w mi€jscowościach Maniów i Prosfko\rice' związatrych z €ksploatacją ztóż kruszywa

naturalnego.

Na podstawie ań' l8 ust' 2 pkt. 5 Dsta\ry z dnia 8 ma|ca ] 990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r' Nr
I4f'poz. |591 _z późn. mI.)' aft.20 nst ] ustawy zdnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda I olvan]u
przestrzenn]tn (Dz. U' Nr 80, poz- ,71,7 _z późn' zm') oruz w związku z Uchwałą Rady Gminy Mietków nr
xXIl144/2009 zdnia 18 czerwca 2009 r. o przystąrieniu do sporządzenia a1liany mlejscowego Planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków dla obszarów położonych w mięjsco]vościach Man1ów
iProszkowice, związanych z eksploatacją złóż kruszywa nafuralnego, po stwierdzeniu zgodności zusta|enjami
sfudium uwarunkowań i kieruŃów zagospodarowania przestrz€nnego gm;ny Mietków Rada Gminy Mietków
uchwala, co następuje:

"*'"o#fó1"l]t'i,wo"n
$1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestruennego gminy Mietków d]a

obszarów położonych w miejscowościach Maniów; Proszkowice, fwaną dalej planem.

2' Granice obszaru objętego plan€m oznaczone sąriazałącznikach gar|cznych nT ]. 2 i 3 do Uchwały

3 Załącznikami do uchwĄ są

1 ) rysunek planu w skali 1 : 2000 - za|ącz^ikl tś I' 2 j 3,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzeni a uwag do planu - załącznik nr 4'

3) Iozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesq'cji z zakresu infrasfiuktury technich€j, lrtóre na|eżą do zadan
własnych gminy' oraz zasadach ich finansowanią stanowiące fałącznik nr 5

4. Następujące elemenq, rysunku planu sąustaleniami Planu:
1) granica obszaru objętego planęm,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych fuŃcjach Iub róznych zasadach zagosPodarowanIa,

3) nieprzekraczalna iinia rabudowy,

4) stanowiska archeologiczne,

5) o^raczenia poszcuególnych terenów fawierające synrbole literowe' okeślając€ przeznaczenia terenów
i numery wyróżniaj ące je spośród innych tęrenówI

a) IPE-7PE tereny powierzchniowej ekploatacji kuszywa,

b) IPG - teren obsfugi eksploatacji kruszJ'wą

c) I KDD - teren drogi doj azd owej.

5 Pozostałe elementy rysunku planu, niewymienione wust' 4, mają charakter inforrnacyJny bądź
post'rlatywny

$ 2. W planie nie określa się|

1) zasad ochrony dóbl kullury współczesnej, ze \łzględu na ich blak'

2) granic i sposobów zagosPodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ze względtr na brak
występov''ania takich tercnów,

3) sPosobów iterminów tymczasowe8o zagospodaTowania, urządzenia iuzytkowania terenów, ze wzgIędu na
blak tŃiej potrzeby'

s J. I]el ' roć \Ą uchwa]ejes| mot\a o:



]) pIanie - nale'4' pżez to rozumieć zmianę miejscowego planu fagospodarowania przestżeDnego' o której mowa
w s 1 niniejszej uchwały'

2) rysunkj planu - na|eż7| vzez to rozumieó graficzny zapis planu przedstawiony na mapach ewidencyjnych
w skali l: 2000, stano]viących załączniki graficzne nr l, 2 i 3 do nlniejszej lchwały'

3) obsza|ze _ na|eżł prfez to .ozumieć cały obszar opracowania objęty niniejszą uchwał,

4) terenie - na|e4| pftez to rozumieć obszar wyznaczony na rysuŃu planu 1iniami rozgraniczającymi, oznaczony
symbolem funkcji i numefem,

5) Przepisach odtębnych - należy Przezto rcz:u|'nieó aktualne przepisy ustaw, z wyjątkien ustauy z dnia21 :fiarca
2003 I o p]anowaniu ; zagospodalowaniu przestrzennym (Dz. U' Nr 80' p oz 71',7 _ z pó^. zm ) wraz z aktami
wykonawczymi' a takfe ratyfikowane umowy międuynarodowe, prawodalvst\ło o|ganizacji iorgalrow
rnjędą,narodowych' lrtórych Rfeczpospolita Polskajest członkiem oraz prawo Unii Europejskiei obowiąZujące
w regulowanej dziedzinie,

6) przemaczeniu podstawow}m terenu. naleł pżez !o rozulnieó p|zeznaczenię, które powrnno plzewaŹać

,7) pfle^1acze]]i,L| dopuszczalnym Lerenx _ |a1eŻy ptzez to rozumieó Przeznaczenia inne niż podstawowe, które
uzup€łn iaj ą lub wzbogacaj ą przezraczenie Podstawowe,

8) niepżekaczaln€j linii zabudow} - naIeżry pŹez to rozumieć linię' ograniczającą Powielzclrnię terenu, na któ.ej
można lokalizować budynki; d opuszczalne j est $lysunięcie przed tę linię części budynku, będących wykuszami'
porrykami, gankami, schodami zewnętrmymi' 1arasami' ba]konami i daszkami; linia ta nie dotyczy obieldów'
siec' I urządzeń uzbrojenia terenu otaz lrządzęń terenowych komunikacji, któ.e dopuszcza się plzed i za ią
Irnitu

9) fllarze ochronnym - na|eży Ptzęz to rozumieć pas terenu. w granicach którego ze wzg|ędu na ochronę
oznaczonych obszarów iub budowli' $'f,dobywaiie kopalin nie może być prowadzone albo rnoże być
dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych obszaró\ł |ub budowli,

10) przemyśle wydoby\łczylTl _ na1e4 Fzez !o rozumieć dzi^łalność ZłłjęA|lą Z powierzchnio]vym
\łydobywaoiem' w iym spod lustra wody, oraz przetwarzaniem i dystrybucją su|owców minela]nych - obiekry
budowlane, urządzenią parkingi i tereny \łIaf z towarzyszącą inflastn'rklurą t€chniczną

11) obiektach słuzących gospodarce wodnej _ należy przez to rozumieć obiek|y nlezbędne dla potrzeb regulacji
stanuwód i ochrony pzeciwpowodzioweJ $' Iozumieniu Przepisów odrębnych'

12) obiektach służących gospodarce rybackiej . naleŻy pźez to ro^)mieć obiekty takie jak pomosry i \łiaty na
sprzęt rybacki,

l3) usługach rekreacji - nalery przez to rozumi€ć ośrodki rekeacyjno \łypoczynkowe! bafę noclegową
i gastronomicmą dla turyst]'ki (hote]e' pensjonaty, polanamiotowe), infornrację turysryczną itp..

]4) studium - na|eży przez |o rozumieć ''SNdium uwarunkowań i klerunków fagospodarowania przeshzennego
gminy Mietków'' uchwalone Uchwałą Rady GmiDy Mietków nr xxxl/l93l2D|0 z dnia2a .wźeśnjaf01o I

Rozdzirl IL
PRZEPISY oGÓLNE

s 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksŹałtowania ]adu pżeslrzennego

l ' Zakaf stosowania ogrodzeń z prefablyko\łanych przęseł betonowych'

2 Zakazuje się 1oka1izacji reklam olaz tablic informacyjnych w niejscach i w sposób utrudniający czytelnośó
infomacji drogowych.

3 oświetlenie obiektóW nie może powodować pogorszenia warunków uzytkowania dróg położonych
w są5iedzlwie.

s 5. warunki zagospodarowania terenów ł]'nikające zzasad ochtony śIodowiska' przyrody ik|ajobrazu
kulf.lrowego

1ZasadyochronyobszaruzuwaginajegopołożeniewgranicachParkuKIajob|azowego' 'Dol inaBystŹycy'Ł
wg ustaleń s9 ust l.



2' Nalezy zapewnić swobodny dostęp do rzeki Bystrzycy na potzeby powszechnego koz)stania zwód
i wykonywania robót ut.zymaniowych p.zez administratora, fgodni€ z p.zepisami odtębnymi

3' Wsfelkie ucią'z ljwości fwiązan€ zplanowaną działalnością gospodafczą wtym wydobywczą nie mogą
przekaczać dopuszczalnych norm; na|ezy przyjąó rozwiązania technologicme i infrastruktura]ne chroniące przed
emisją zanieczyszczeń i hałasu w stopniu zapewniającym oddziały\'lanie inwestycjijedynie w granicach terenu, do
idórego inwestor ma Lytuł prawny'

4.Na|eż.y zabezpieczyć wyrobisko kuszywa pźed niekontrolowanyn uzytkowarriem składowaniem
odpadów' wylewaniem nieczystości

5 Ścieki Ę'towe nalezy odprowadzić do gminnej sieci lGnalizacjj Sanita.nej, ado czasu jej realizacjj
iuruchomienia, dopuszcza się stosowanje indywidualnych oczyszcza]ni lub zbiomików bezodpb,wo\'vych

6' Do celów $ze\'r'czych nalefy stoso\'''ać paliwa ploekologiczn e'

7. Wierzchniąwarstwę g1eby naleiy złozyć w pryzny i wykorzystać natelenach [ymagających reku|tywacii'

8. Jako powieŹclrnię bioIogiczie czynną naIea7 pozostawić:

1) minimum 80% powierzchni tercnu na teręnach 1PE i 6PE, po tekultywacji terenu,

2) m|nimum 70% powieżchni terenu na telenach 2PE, 4PE i 7PE' po rekultywacji terenu,

3) naterenie ]PG minimum 30% powierzchni terenu dla funkcji obsługi eksploatacji krusfywa'

4) nie określa się w)magań dlaterenów 3PE i 5PE, z uwagi na ustalony zakaf zabudo\ły

9 D]a terenów oznaczonych symbolami 2PE, 4PE 1,7PE - po ich rek.ultywacji - na|ezy u]vzg]ędnić
dopuszczalny poziomie hałasu, o(reślony w przepisach odrębnychjak dla lerenów rekreacyjno-wypoczynko*lych'

10' ochronę kajobrazu ku]hllowego naIęży zapewnić poprzez|

l) iikwidację obiektów obsługi eksploaiacji kuszywa po zakończeniu eksploatacji'

2) zrekulq.wowanie terenu po zakończenirr eksploatacji w kierunku okeślonym w ustaleniach suczegóło\\'ych
planu.

3) ksfahowanie nowej zabudolły, realizowanej po rekulB'wacji rerenu - jej formy i skali , na zasadzie
konrynuacji cech przestrzennych zabudouy miejscowości P|oszkowice iManiów, jako jej twórczej
int€rpretacji.

s 6' walunki zagospodarowania teTenów \łynikające z zasad ochrony dziedzjctwa kulturowego i zabyików

] Na terenie zewidencjonowane8o stano\ł'iska archeologiczneBo' oznaczonego na rysuŃu planu, pżed
Iofpoczęciem robót budow1anych obejmujących prace ziemne) \rymagane ]est przeProwadzenie ralownjczych
badan rłykopa|iskorłych, zgodnie f przepisam odrębnymi o ocfuonie zabytków I dóbr kuhury

2 Na cabm otiszalue planu ustala się strefę ochrony zabytków archeologicznych d|a obszarrr in|ensywnego
osadnictwa pradziejowego i śr edniowiecznego' w której, w wyjąrkiem terenu' o któryln mowa w ust' l, dla |obót
budowlanych, obejmujących prace ziemne, wymagany jest nadzóI alcheologjczny ]v zakesie okreśIonym plzez
właściwego woje\łódzkiego konserwatola Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi o ochronie zabytkó\ł, i dóbr
KUlluly

s 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

L Maksymalna powierzchnia rek1tun i tablic informacyjnych. 1,50 m x t,S0 m

2 Zakaz stosowania pełnych ogrodzeń w rejonie do 5,00 m od skzyżowań dlóg'

s 8. Usta]€nia dotyczące patametrów, wskaźników ksfałtowania Zabudo\ły oraz zagospooarowanla reren!
Ustalenia doryczące ksŹałlowania zabudowy okeśla rozdział III.

5 9. sposoby zagospodarowania ter€nów lub obiektów podlegających ochronie, w tym 1erenów górnicrych,
a także zagożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz ograniczęnia w ich użytkowaniu

1obszarplanupo]ożonyJestwobrębiePafkuKrajobrazowego' 'Do]inaBystrzycy' ' .obowiązująoglanjczenia
okeślone wplfepisach orlrębnych oraz w rozporządzeniach i dokumentach stanowiących o zasadach ochrony tego
obszaru orar zakazl



1) realizacji przedsjęwzięć mogących znacząco oddzia]fwać na środowisko' w)magających spofządzeija rapoftu
oddziab.wania na środowisko'

2) likwidowania i niszczenia zadżewień śródpolnych' przydrożnych i nadwodnych' jeżeli nie ilynikaj ą f potrzeby
ochrony p.zeciwlowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa luchu drogowego lub wodnego Iub budowy,
odbudo$'y' utrzymania, remontów lub naprarły urządzeń wodnych, z y'yjątkiem zadrzewień rosnących na
gruntach okteślonych w ewidencj; gruntów jako ułtki rolne'

3) pozyskiwania do celów gospodarc4,ch skał' wrym torfu, oraz skamren]ałości wrym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŹe minelałów' z \\'yjątkiem przedsięwzięó polegających na Pozyskiwaniu dla celów
gospodarczych skał' w rym torllr, a także minerałów na pow;erzchni mniej sze] njż 25 ha, ]eŻe||ptzeprowadzona
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykafała brŃ niekoŹystnego \Ą'pły\^,u na przyrodę Parku'

4) wykonFłania prac ziemnych trwale zniekŹałcających rzeŹbę terenu, z wyjąIkiem plac fwiązanych
zzabezpje|zenięm przeciwpowodziowym lub pŻeciwosDwiskowym lub budowfu odbudową ut|zymaniem'
.ęm o ntem lub naprawą u rząd zeń wodnych;

5) dokonywania zmian stosunków wodnych' jez€lj zmiany te nie s]użą ochronie przylody lub ]acjona]nej
gospoda'ce folnej, leśnej, vodnej ]ub rybackiej;

6) budowania nołf,ch obiektów budowlanych w Pasie sze|okości l00 m od linii brzegów lzek, jezior iinnych
zbiomików wodnych, z \Ą'yją&iem obieldó}, słuŻących turyStyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiei;

7) likwidowania' zasypywania i przeksŹałcania zbiomików wodnych, stafofzęcTJ ofM obszaróiv Wodno'
błotnych;

8) l)utrzymywania otwartych Iowów ścieko\łych i zbiomikórv ściekowych;

9) Prowadzenia chowu i hodowli fwierząt metodąbezścjółko1vą

2' Na obszarze planu występują udokumemowane złoża k.uszywa na|utalnego ''Maniów''' ,,Maniów I'' olau
''Ploszkowice,' i ,,Proszkowice I'', gdzie przy ekspIoatacji louszywanalezy uwzg|ędnić

1) filar ochronny od gminnych dróg dojazdorłych, położonych wzdłuŻ granic obszaru objętęgo planem, poza
ooszarem planu,

2) zabezpieczenie 1vykopów plzed osuwaniem się mas ziemnych,

3) dopusfczenie deponowania niezanieczyszcfonej gl€by, odpadów \łydobywczych innych niż niebefpieczne
oraz obojętnych na obszarze planu:

a) na terenach 3PE i 5PE, umoŹliwiając ich wykorzystanie do b!dowy nasypórł ogowych,

b)na ter€nach 2PE' 4PE' ?PE umofliwiając ich wykolzystanie do rekulĘwacji $untu, zgodnie
z przeznacfeniem te(enu' okeślonym w ustaleniach szczegó]owych

s 10. szczegółowe zasady i walunki scalania i podziału nieruchomości

)' Dopuszcza się scalanie i podfiał

2 DopL|szcza się likwidację istniejących dróg dojazdo\łych do pól, pod wanrnkiem fape\łnienia innego
dostępu do dro8i publ;cznej dlaterenów przy nich połofonych.

3' Dopuszcfasię 1ikwidacje lub zmjanę przebiegu istniejących rowów me1ioracyjnych

4' Ustala się minimaIną powierzchnię działek na 1000 m2

5 Ustala się minima1nąszerokość frontu \łydzjelanych działek na 20 m'

6 Ustalenia ust' 4 i 5 nie dotyczą działek \łydzielanych d|a potrzeb infrastruktury technicznej i komunikacii'

7. wydzie1ane działki, musząm1eć zapewniony dostęp do drogi pubJicznej'

8' Ustala się parametry dróg:

l) szerokości publicznej drogi zbiorczej - minimum 20,00 m,

2) sferokości d.ogi wewnętrznej _ minimum 8,00 m,

3) ścięć na trójkąly widoczności przy sk47żowaniach dróg minimum 5,o0 x 5'00 m,



4) placu manewrowe8o na zakończeniu nieplzelotowych dróg minimum l2,50 x l2,50 m

9' obołviązuję kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego w przedziaie
od 70 do 110 stopnj.

s 11' szczególne warunki zagospodalowania telenów oraz ograniczenia w ich zagospodarowaniu, w tym zakaf
zabudorŃy

1' Zab.ania się lokalizowania zabudo\ły bezpośrednio pod napowietrznymi ]iniami e]ekroenergerycmymi.

2 Dopuszcza się obieĘ z pomieszczeniami vzeznacz}nymi na stały poĘt Iudu; w sąsiedŹwie
napo\{retlznych linii elekroenergetycznych' pod warunki€m, że składowa e|ekTryczna j składowa magnetyczna
pola elektromagnetycmego nie będą przekraczaó wartości dopuszczalnych, okeślonych przepisami wsprawie
dopuszcza|nych poziomów pól eleldromagnetycfnych w środowisku oraz sposobów sptawdzania dotrzymania tych
poziomów

3. PŹy zbliżeniach obiektów niezłviązanych ze stał}'n pobytem ludzi do napowietrzn]'ch linii
elektroenerge|ycznych' należy zachować warunki okeślone w przepisach odrębnych.

4' obowiązuje zakaz lokalizacj] nowych obiektów budowlanych w pasie o sze.okości l00 m od linii bŹegu
żeki Bystrzycy, z wyjątkiem obie]dów słuŹących turysq7ce wodneJ, gospodarce Nodnej lub rybackiej,
realizowanych po zakończeniu eksPloatacji na tym terenie.

5 Na teręnach \łyrobisk Poeksploatacy]nych dopuszcza sję realizację zabudowy wyłącznie po ich rekultywacj1
dla potrzeb planowanej zabudow} oraz po stwieldzeniu, na podstawje badń geoteclrnicznych pod'łoŻa gruntowego'
ze warunkj gruntowo . wodne są odpowiednie dla posadowienia planowanych obiektów Do czasu uslabilizowania
się gluntu' teren zrekultywowanych wyrob$k nalezy zagospodaro\:vać zie1eniąniskŁ

6. Ustala się zaka.z fabudo\łry na ierenach 3PE i 5PE'

s 12. Granice obszarów vymagających rekuIlywacji

1. Po zakończenju działalności związanej z powierzchniową eksploalacjąkuszywa na terenach 1PE do 7PE lub
na ich częściach dopuszcza się następujące kierunki reku|rywacjiI

l) drogazbiorcza naterenach 3PE i 5PE,

2) uprawy rolne,

3) rbiornik wodny na terenach lPE,4PE, 6PE i 7PE,

4) obiekty słMące gospodarce wodnej, gospodarce rybackiej oraf obiekty słuŹące turystyce wodnej na terenach
lPE.4PE i  7PE.

5) Usługi rekeacji na terenach 4PE i 7PE'

6) obiek|y r€kr€acjr indywidualnej (domy letniskowe) na terenie 2PE'
,7) z|eleń vządzoM. naterenach 2PE, 4PE i 7PE,

8) terenowe obiekty spońowe natelenach 2PE, 4PE i 7PE,

9) lasy naterenach lPE i 6PE.

2 Dopuszcza się . na potrzeby rekultywacj i - zarówno w trakcje eksploatacj i ktusz}'wa j ak i po j ej zakończen iu,
częścjowe wypełnianie - wyrobiska poeksploalacyjnego opadani wydobywcfymi i odpadami przelóbczymi,
powstał}mi w wyniku działalnoścl wydobywczej i przeróbczej na obszarze p|anu, w sposób okeślony w $9 ust
2 pkt3

S 13. Warunkr i zasady obstugi w zakesie komunikacjl

l' obsługę komun ikacyjną obszaru planu stanowić będą

1) istniejące 8minnę drogi dojazdowę,

2) istniejąca publiczna d|oga powiato\'''ą plzylegająca do obszaru planu' Z której nowe zjazdy bezpośrednie
dopuszcza się na zasadach okeślonych przepisami odrębnymi o drogach publicznych,



3) planowana obwodn;ca Maniorva - public a powiatowa droga zbiorcza, wprzypadku jej realizacji wg
przepisów odrębnych na terenach 3PE i 5PE; nowe zjafdy bezpośrednie zdrogi dopuszcza się na zasadach
okreś]onych przepisami odrębnymi o drogach publicznych'

4) d|ogi dojazdowe oraf ciągi Pieszo.jezdne, planowane do realizacji w ramach poszczególnych jnwestycji,
nie\łydzielone na rysunL.u pIairu'

2' Nalery zapewnić w granicach terenu inwestycji miejsca postojowe wi1ości odpowiedniej do potzeb
minimum ] miejsce postojowe na każde 30 m2 powieżchni uzytkowej budynków olaz mjnimum 4 rniejsca
postojowe dIa ierenowych obieków sportu.

s 14. wajunki izasady obsługi w zakesie infrastruktury technichej

l' Projektowane sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzić w pasach drogowych, w sposób
niekolidujący z funkcją komunikacyjną zgodnie zprzepisami odrębnymi, zdopuszczeniem ich rea|izacji na
pozostałych telenach.

2' wsze]kie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci i urządzeń uzbrojen]a lechnicznego wynagają uzyskan|a
warunłów technicznych dysponentów sieci.

3 Zaopatrzenie w wodę..z gminnej sieci wodociągowej, na \łanrnkach określonych przez dysponenta sieci,

4 odprowadzenieścieków:

l) komunalnych:

a) do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, na wa.unkach określonych przez dysponęnta sieci,

b) do czasu uruchomienia gminnej sieci kanalizacjj sanitamej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do
szczelnych zbiomików bezodpływowych zlokaIizowanych na letenach własnych inwestorów' zwywozem
nieczystości do gminnej oczyszcza|ni ścieków na waNŃach uzgodnionych zz^rządEą oczyszczalni,
z obowiązkiem podłączenia do kanalifacji sanitarnej wchwiIi jej unrchomięnra oraz z]|kw]dowania
fbiorników bezodpływowych po skanaIizowaniu terenu,

2) d1a pot|zeb obiektów obsługi ęksploatacji i przeróbki kruszywa dopuszcza się stosorvanie indywidualnych
|o/\\iąlan u zdlgesie BoJpoda i ścieko$ej.

5. Zaopatrzenie w enelgię elekLfczną;

1) ustala się rozbudowę sieci dystrybucyjnej eleL1roenergetycaej w formie linii kablowych i napowietrznycl] o|az
dopuszcza się budowę stacji transfomalorowych na terenach wlasnych inwestorów'

2) dopuszcza się likwidację istniejących linii napowietrznych,

3) Projektowane oraz modernizowane sieci dopuszcza się prowadzić wzdłuŹ ciągów konrunikacyjnych' a tatr.Że na
pozostałych terenach,

4) op\|szcza sję zaopavzen;e w energię z:

a) odnawialnych źódeł energii, takichjak np' elektrownie słoneche,

b) biopaliw,

c) niewymienionych w lit ,,a'' i ',b'' eko]ogicznych źródeł enelgii'

6' Zaopauenie w energię cieplną

1) ustala się ogTzewanie obieL1ów indIvidualnie z zastosowani€m urządzeń technicznych onjskim stopniu
zanieczyszczeń środowiska,

2) dopuszcza się ufkorzystanie do oglz€wanIa m'in''

a) gazu i o|eju opałowego,

b) odnawialnych Źródeł energii, tŃich jak np. elekrownie sola|ne, elekffownie wodne,

c) enelgii pozyskiwanej z surowców wtómych (pżetwarzania odpadów, recyk|ingu, itp ),
d) biopaliw,

e) energii elektrycznej,



t) ;nnych niż \\rfmienione wyżej ekologicznych źródeł energii'

T. Zaopattzenie w gaz:

1) dopuszcza sję budowę sieci rozdzielczej' na warunkach ok|eślonych przez dysponenta sjeci gazosei'

2) dopuszcza się faopatrzenie w gaf ze zbiorników'

8- Gromadzenie i usuwanie odpadów:

l) zakresie gospodarki odpadami komunalnyni uslala się ich \ływóz na sk]adowisko odpadów na podstawie
umów cywiIno ' prawnych za\Yiemnych prz€z właścicięlł posesji' fgodnie z zasadami ustaIonymi p|zezwładze
gminy; sposób gromadzenia iusuwania odpadówwinien zabezpieczyó środowisko przed zanieczyszczeniem'

2) zezwala się na gromadzenie odpadów \'\'ydobywczyclr i odpadów przeróbczych, związanych z ekploatacją
i przeróbkąkuszywa, celem wykorzystania ich pży rekulojwacji terenu, zgodnie z uslaleniami $ l2.

9 Telekomrmikacj a:

l) Fzewody sieci telekomunikacyjnej mof,na układać w pasie drogowym ulic oraz na pozostalych te|enach,
zgodnie z przepisamj odrębnymi'

2) istniejącą sieć teletechniczną w miejscach ko|izji z projektowanym układem komunikacyjnym oraz
infrashukturątechniczna należy przebudowaó fgodnie z obowiązuJącymi przepisami.

10' ocfuona przeciwpoiarowa: ockonę przecivpoŹarową naleł przewidzeć fgodnie zi przepisamj
odrębnymi'

s 15. stawkę plocentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w ad' 36 ust' 4 usta\rvy
o planowaniu i fagospodarowanju p.zestrzennym @z. U' Nl 80' poz. 71,7 z pó^ zmJ vsIa|a się lv wysol(ości 0,
01% dIa terenu lKDD oraz w wysokości 30% d]a pozostałych terenów

pnznpIsYśdz"ć1śt.oł,owo
Prz€znaczenie telenów izasady ochrony i lśztałto.wania ładu plz€sfrzennego z uwzględnieniem elenentórv

ocbrony środowiska i dziedzictwa kultutowego

s 16' l' wyaacza się teIeny powjerzchniowej eksploatacji złoŹa kruszywa naturalnego' oznaczone symbolami
od IPE do 7PE.

2 ' Na te.enach od 1 PE do 7PE ustala się następujące podstŹwowe przeznaczenie teren u:

l) pŹemysł wydobywczy _ odkrywkowe wydobywanie kruszywą z zakazem fabudowy na telenach 3PE i 5PE,

2) po zakończeniu eksploatacj i ktuszywa na terenie złoża lub najego części - po rekultywacji telenu:

a) usługi rckeacji na terenach 4PE i 7PE'

b) obiekty rekreacji indywidualnej (domu letniskowe) naterenie 2PE,

c) fbiornik wodny z dopuszcfeniem obiektów budowlanych słuŹących turysĘ,ce wodnej' gospodarce wodnej
i gospodarce rybackiej na terenach lPE, 4PE, 6pE i 7pE,

d) lasy na terenach lPE i 6PE,

e) uprawy rolne na terenach 3PE i 5PE.

3. Na telenach od lPE do 7PE ustala się następujące dopuszczalne przeznaczenje lelenu:

l) użądzenia i obiekfy obsługi eksploatacji kruszywa na terenach 1PE' 4PE' 6PE i 7PE,

2) sk.ładowanie uIobku, niezanieczyszczonej gleby oraz odpadów w}dob}.wczych i odpadów Przeróbczych'
]) sleci' urządzenia i obiekb7 inftastruktury techniczrej'

4) dojardy i parkingi,

5) rowy melioracyjne,

6) fieleń naturalna,

?) po rekultrvacji terenu _ przeznaczenia' o których mowawpkt 3-6 oraz|



a) zieleń ulządzona i terenowe obiękry sportowe na terenach 2PE, 4PE i 7PE,

b) upralvf rolne naterenach I PE i 6PE.

4.Dla terenów od ]PE do 7PE obo\'r'iązują następujące ustalenia dotyczące ksŹałlowania zabudowy
i zagospoda rowania terenu:

1) fakaz zabudo\ły na terenach 3PE i 5PE,

2) obiekty zaldadu prz€róbczego nalezy zlikwidować po zakończeniu eksploatacji,

]) UsLaJa się minima]nąodlets lość bud)nków:

a) na terenie lPE:

- na 8 'n od dro8i publicznej położonej po Południowej stronie obszaru planu - wg rysunku planu,

. na 6 m od granicy niepublicmych dróg dojazdowych,

b) na terenach 2PE i 4PE:

- na l0 m od granicy terenów 3PE i 5PE-wg rysunku p|anu,

- na 6 m od granicy dróg dojazdowycŁ

- na ó m od cieków wodnych'

c) na terenie 6PE:

. na 6 m od granicy dróg dojazdowych'

- nd ó m od cieków wodnych.

d) na terenie 7PE:

- na 8 m od granicy terenu 1KDD wg rysunku planu,

- na 6 m od granicy dróg dojazdowych,

4) wskamiki ksŹahowania zbudowy związanej z eksploatacj ą kruszywa|

a) wysokość fabudowy_ maksimum 2 kondygnącje nadziemne, tj' maksimum I0 m od poziomu terenu do
najlvyższego puni<i! plzek].ycia dachu,

b) dopuszczasię dowolny ksfałt dachów

c) dopuszcza się zabudowę budynkami maksimum 10% powieżchni terenu.

5) wskazniki ksŹałtowania zabudowy po rekultywacji terenu:

a) uysokośó zabudowy usług rekreacji - maksimum 2 kondygnacje nadfiemne' tj. maksimum 10 m od
poziomu tereru do kalenicy dachu,

b) wysokośó budynków lekeacji indywidualnej _ maksimum pańer p1us poddasze użytkowe. tj maksimum
8 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

c) wysokośó zabudowy obiektów slu]żących turystyce wodnej, gospodarce wodnej i gospodarce rybackiej .
parter, tj. makimum 6 m od poziomuterenu do kalenicy dachu,

d) dla usfug rekeacji, budynków rekreacji ind1'widualnej oraz budyŃów słuŹących turystyce wodnej
i gospodarce rybackiej ustala się dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem od 35 do 45
stopni' kryte dachówką ceramiczną Iub materiałem dachówkopodobnym ]v ko]ofze ceglastym,

e) dla zabudowy służącej obsłudze gospodalki wodnej dopuszcza się dowolny ksfah dachów,

i) dopusfcfa się zabudowę budynkami:

- maksimum 30o% powie.zchni terenów 2PE, 4PE i ?PE.

. maksimum l 0% powierzchni terenów 1 PE i 6PE,

6) dojazd -z dfóg na obszarze planu oraz przylegających do obszaru planu, a ponadto]

a) do terenu 4PE - w sposób określony w s13 ust 1 pkt 3,



b) do terenu 7PE-z terenu IKDD.

s17.-
1' wyznaczŹ sięteren obsługi eksploatacji kuszywa' oznaczony symbolemi]Pc'

2 Na terenie lPG ustala się nastęPujące podstawowe przeznaczenie telenu|

l) obsługa ekploatacji kruszywa natualnego, przetwaŻańe i dystrybucja surowców nineralnych - obiekĘ,
budowlane, uTządzenią parkingi i tereny wlaz z towarzyszącą infIashlktuą techniczną

2) po zakońcfeniu eksploatacji kNszywa _ upra\ły rolne.

3. Na terenie lPG ustala się następujące dopuszczalne przeznacfenie telenu:

1) sieci, urządzenia i obiekty infrastrukury technicznej,

2) dojazdy i parkingi,

3) wody powieŹchniowe'

4' Dla terenu lPG obowiąZują następujące ustalenia dotyczące ksztahowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

l) obiekty zakładu Prz€róbczego nalefy zlikwidować po zakończeniu eksploatacji,

2) ustala 5ię minimaIną od|eglość budynkót\

a) na 8 m od linii lozBranicfającej terehu 1KDD wgrysunkuplanu,

b) na 6 m od ganicy dróg dojazdowych'

]) wskazniki kształtowania zab\'dowy związane] z obsługą eksploatacji ktuszywa|

a) wysokośó zabudo\ł}_ maksimum 2 kondygnacje nadziemne, tj' maksimun l0 m od Poziomu terenu do
najr/vyższego punldu przekrycia dachu,

b) dopus7cza 5ię dowo|ny ksaah dachów.

c) dopusfcza się zabudowę budynkami maksimum 50% powierzchni terenu,

4) dojazd- z terenu lKDD oraz z prfyległego telenu 7PE'

$ 18 . -

1' wyznacza się teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem I KDD'

2. Dla terenu 1KDD obowiązuj ą nasiępuj ąUę usLdlcnlB|

I ) przeznaczenie podstawowe: teren na poszerzenie gm in nej drogi dojardowej,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) kioski, niezwiązane trwa]e z gruniem'

b) zieJeń towarzyszącą

c) ścieżka rowerowĄ

d) sieci inftastnjktury technicmej oftz związ^nę z nimi urządz€nia-

Rozdzial IV,
PRZEPISY KONCOWE

s 19' wykonanie niniejsuej uchwały powieża się wójtowi Gminy Mietków.

s 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo*ym
Wojewódfwa Dolnośląskiego
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falącznik n'r 4
do uchwały nr xvll/81/2012

Rady GDliBy Mietków
z d\i^ 11 ń^ia 20|2 r '

RozsTRZYGNIĘcIE
na podstąlyie arf, 20 ust.1 ustawy z dnia 27 ńarca 2003 r' o p|anowaniu
i zagospodarotYlniu przestEeDDym (Dz. U. Nr 80 poz. 711 f późl' zm') rozstrzj'ga się
w następujący gposób o rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu zmlany
miejscołego p|łnu zagospodalowania przestrzenn€go gminy Mi€tkó}v illa obszaró\ł
po|ożonych w mi€jŚcowościach Moniów i Proszkotvice, zwiłzanych z ekśplogtacją zlóż
krusrywa naturalnego;

Nie uwfględnia się uwagi \łniesionej w dniu 23 marca 2OI2 l przez Dolnośląski Zespół
Parkóq] KJajobrazolłych \łe wroclawju, dotyczącej odst@ienia od uchwalenia plaDu
miejscowęgo z uwa8i na bmk udokumentowanego złoża kTus')wa' b|ak opinii DZPK do
FojekJu plaou, brak zgód na pżeznaczenia gruDtó\/J rolnych na c€le nieroIĄicze i grlrntów
leśnych na cele nieleśne, nantszenię zasad ochony Parku Krajobrazowego ,'Dolila
Bystrzyoy".

Urasad nienic

7}oia kruszrya na pftędBrioto\4ym obszarze fostały ldokumentowanc - plojek ww zn1iĄ1y
pLaDu okeś]a plzezllaczenię teTenu. ng eksploatację kruszy'ł'a ąvłącznie na terenacn
udokumenlowanyoh złóź.
Przed \łyłożęnięm projekfu planu do publicznego wglądu uzyskano niezbęfue uzgodnienia
i opinię olaz decyzję Ministra Ro1nictwa i RozlYoju Wsi dotycząoą zgody na 1tzeznaczer,lc
gruTrtów rolnych k]as III na cele nierolnicze, a ukze decyzję }IarszatkB \\'ojewódftwa
DolnośIąskiego dotyczącą fgody na pteznacfenie ]asów' będ4cych własnością pr}.wamą ną
ce1e nielęśne'.
W przepisach ustawy z dnia 27 Ą?!ca 2003 r. o planowa'niu i fagospodaTowaniu
pŹesfzenn},rn (Dz U. Nr 80, poz' ,|I7 z pó'in' zm.), a także \t pTzepisach odrębnych brak
jest podstaw plaBlych do opiniowania projęktu planu z Do]nośląskim Zespołem PaIków
Kraj obrazovych,
Eksploatacja krusą'rt" bę<lzie mogła byó prowadzona wyłącznie zgodnie z przepisani prarr,a,
w tyfl zgodnię z zasądami oohrony Parku KJajoblazowego .,Do]jna Bystlzycy'' . Po
uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz koncesji na wydob)'ivanie kuszywa'



NADtr GMINI
t l l ETKow

zalącrnik nr 5
do uchwaty Er XVII/E1/2012

Rady Gminy Mietkórr.

z (tnlin L 1 tna]ą l|.'lz l'

lltd{od

RozsTRzYGMĘcIE
o spośobie Fe8|iz'cji ilwestycii z zakresu iDfrastrukłua technicztrej' któr:e nrleĘ do zadań
wlasnych gminy Mietków oraz zssadoch icb finansowania Ea tereEie zEiatry mi€jścowego
p|łuu złgospodarowani! ptz€strz€DEego gEiny Mietków dlr obszaróv polożonych
w miejscowości{ch MaDiów i Proszkowice, zwi€anych z cksploatacją z|óż kuszywa
naturalnego, zgodnie u przepisami o finsnstch publicznych

Ilrw€stycje z zakesu inaastruktury technicaej, które należą do zadań własnych gminy,
finansowane będą z bud.źęfu gminy' jak róvnięż ze środkó\,v pozyskiwanych z funduszy unijnycĄ
a także ze &orlków zewnęhznych.


