
 

UCHWAŁA   Nr XXIII/215/2012 
 

Rady  Gminy  Dobrze ń Wielki   
z  dnia 8 listopada  2012 r. 

 
w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacj i kruszywa naturalnego 
CHRÓŚCICE - ZACHÓD 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
84,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 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 ze zm.)  oraz  art. 
104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.  Nr 163 poz. 981) 
- Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim  uchwala co następuje:  
 

§ 1. 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów eksploatacji kruszywa naturalnego CHRÓŚCICE – ZACHÓD w Chróścicach w 
granicach określonych na mapie w skali 1:6000, stanowiącej załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 
1. Granice sporządzenia planu obejmują: 

1) udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Chróścice – Siołkowice” i tereny w 
bliskim sąsiedztwie, 

2) drogi dojazdowe do terenu eksploatacji. 
2. Zakres ustaleń planu będzie zgodny z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem zagadnień nie występujących w 
obszarze planu. 
3. Celem regulacji zawartych w planie będzie w szczególności integracja działań 
podejmowanych na terenie górniczym, zmierzających do: 

1) wykonania uprawnień określonych w koncesji na wydobywanie kopaliny,  
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska, 
3) rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych oraz sąsiednich. 

 
§3. 

Potrzebę sporządzenia planu potwierdza przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia 
do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
  

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.  
 
 
 
 



 
 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 
 
 

§ 6. 
Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz  na 
stronie internetowej gminy Dobrzeń Wielki .                                                     
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


