
UCHWALA NR VI/47/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gmina Slawno.

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) wzwiazku z uchwalg Nr
XLVI/332/14 Rady Gminy Slawno zdnia ISczerwca 2014 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gm. Slawno, stwierdzajac
zgodnosci ustalen projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami ,,Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno" przyjetego uchwaly Rady Gminy
Slawno LI/365/2014 zdnia 29 pazdziernika 2014r. w sprawie uchwalenia ,,Studium uwarunkowaii i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno", Rada Gminy Slawno uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Ustalenia ogolne.

§ 1. 1. Uchwala sie^ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gm.
Slawno, zwanym dalej ,,planem", ktorego szczegolowe granice oznaczone sq na rysunku planu.

2. Integralnq cz^sciq Uchwaly sq:

l)rysunek planu w skali 1:1000 stanowiacy zalacznik nr 1 do uchwaly, zawierajacy wyrys ze Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Slawno dla czesci objetej planem;

2) rozstrzygniecie dotycz^ce sposobu rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu - stanowiace zalacznik nr
2 do uchwaly;

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore nalezy do zadaii wlasnych gminy - stanowiace zalacznik nr 3 do uchwaty.

§ 2. 1. Przedmiotem ustalen planu $3:

1) tereny produkcyjno-przemyslowe oznaczone na rysunku planu symbolem l.P;

2) tereny przemyslu wydobywczego - kopalnia, oznaczone na rysunku planu symbolem 2.PG.

2. Nast^pujqce oznaczenia graficzne na rysunku planu s;j obowiqzujqcymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczaj^ce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenow:

a) tereny produkcyjno- przemyslowe - P,

b) tereny przemyslu wydobywczego - kopalnia PG;

4) kwalifikacje funkcjonalne wyznaczone symbolem cyfrowym i literowym;

5) linia elektroenergetyczna do likwidacji.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 pelniq funkcje^ informacyjnq.

4. Teren objety ustaleniami planu usytuowany jest w granicach terenu i obszaru gorniczego ,,Stawno
III".

§ 3. 1. Ilekroc w dalszych przepisach niniejszej Uchwaly jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumiec tekst niniejszej uchwaly wraz z zalacznikiem graficznym (rysunkiem planu);

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumiec, rysunek w skali 1:1000, stanowiacy zalacznik nr 1 do uchwaty;

3) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami);

4) przepisach odrebnychi szczegolnych - nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, atakze ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj^ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych;
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5) obszarze planu - nalezy przez to rozumiec obszar objety planem w granicach przedstawionych na rysunku
planu — w granicach obszaru objetego planem;

6) terenie - nalezy przez to rozumiec teren o okreslonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj^cymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi,
z ktorych cyfry oznaczaj^ kolejny numer terenu a litery przeznaczenie terenu;

7) przeznaczeniu terenu (funkcja podstawowa) - nalezy przez to rozumiec przeznaczenie, ktore przewaza na
danym terenie;

8) liniach rozgraniczajqcych - nalezy przez to rozumiec wyznaczone planem granice pomiedzy terenami
o roznym przeznaczeniu lub roznym sposobie uzytkowania;

9) shizebnosci - nalezy przez to rozumiec ustanowienie w formie notarialnej na dzialce(dziatkach) odpowiedniej
sluzebnosci drogowej;

10) przedsiebiorcy - nalezy przez to rozumiec podmiot na rzecz ktorego wydano koncesje na eksploatacj? zloza;

11) kopalni - nalezy przez to rozumiec odkrywkow^ kopalni? surowcow mineralnych;

12) zakladzie przerobczym — nalezy przez to rozumiec zaklad przerobki wapienia;

13) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumiec powierzchnie dzialki budowlanej zajetc} przez rzuty
poziome wszystkich budynkow w ich obrysie zewnetrznym;

14)wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec stosunek sumy powierzchni calkowitych
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkow polozonych na dzialce budowlanej do
powierzchni tej dzialki budowlanej;

15) udziale powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumiec powierzchnie terenu biologicznie
czynnego na dzialce budowlanej w stosunku do powierzchni calej dzialki budowlanej;

16)wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumiec roznice rzednej kalenicy lub najwyzszego punktu na
pokryciu kubatury (bez masztow odgromnikowych, anten i kominow) i rzednej najnizej polozonego punktu
terenu przy glownym wejsciu do budynku.

2. Poj^cia i okreslenia niezdefiniowane w powyzszym sJowniczku nalezy rozumiec zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami odr^bnymi i szczegolnymi.

§ 4. 1. DIa obszaru objetego planem ustala sif:

1) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczaj^ce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy;

5) sposob i terrain tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow;

6) szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) stawki procentowe, sluz^ce naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci, w zwiazku
z uchwaleniem planu.

2. W obszarze, o ktorym mowa w ust. 1 nie wystepujq wymienione nizej zagadnienia, dla ktorych
nie okresla si(j ustalen:

1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej;

2) granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajaxych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, a takze narazonych na niebezpieczeiistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si$ mas
ziemnych;

3) szczegolowe zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym;

4) terenow rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenow sluz^cych organizacji imprez masowych;

5) wymagania wynikaj^ce z potrzeb ksztartowania przestrzeni publicznych;

6) szczegolowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym.
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Rozdziat 2.
Ustalenia dla calego obszaru planu

§ 5. Ustala si£ zasady ochrony srodowiska obowiqzujqce na terenie calego planu:

l)realizacja ustalen planu nie moze naruszac obowiqzuj^cych przepisow odr?bnych i szczegolnych wzakresie
ochrony srodowiska i ochrony przyrody;

2) realizacja ustalen planu nie moze naruszac ustalen koncesji Wojewody Lodzkiego zdnia 29.01.2001r.
PZ/PT.VIII-7512/2/1/01 na wydobywanie wapieniu ze ztoza Slawno przeniesiona na spoik? Nordkalk Sp. z o.
o. wKrakowie decyzj<| Wojewody Lodzkiego zdnia 12.12.2002 DG/PT.IV-7412/2/16/02, zmienionq decyzjfj
tegoz Wojewody z dnia 30.03.2005r. Znak: DG/PT.IV-7412/2/6/05 i kolejny raz zmienion^ decyzja^ Marszalka
Wojewodztwa Lodzkiego 07.09.2007 Znak: RO.VI-KK-7513-34/07 oraz zdnia 21.10.2009 Znak: RO.V-KK-
7513-61/09, ktora zaklada eksploatacj? wapienia na przedmiotowym terenie do dnia 31.01.2021r.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej:

1) na obszarze objetym planem nie wystepuj^ stanowiska archeologiczne i obszar ten nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.

§ 7. Wymagania wynikajqce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) w granicach planu nie ustala si? przestrzeni publicznych.

§ 8. Ustala si§ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji kolowej:

l)obsluga komunikacyjna terenu planu poprzez wewnetrzny uklad komunikacyjny zakladu produkcyjnego
powi^zany poprzez droge wewn?trzna^ z droga^ krajowq Nr 12.

§ 9. Ustala si^szczegolowe zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci obj^tych planem
miejscowym:

1) nie ustala si? obowi^zku przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ponownego podziatu gruntu na dzialki;

2) na terenie objetym panem nie przewiduje si? podzialow nieruchomosci.

§ 10. Ustala si$ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury:

1) Odprowadzenie sciekow:

a) odprowadzenie sciekow sanitarnych — nie dotyczy;

b) odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe z zastosowaniem srodkow zapobiegaj^cych
przedostawaniu sie zanieczyszczen z terenow utwardzonych i parkingow do srodowiska;

2) Zaopatrzenie w wod^:

a) dla calego obszaru planu zaopatrzenie w wod? z istniej^cej lokalnej sieci wodoci^gowej z istniej^cego
przyl^cza;

3) Zaopatrzenie w cieplo:

a) dla calego obszaru planu zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych zrodel ciepla (kottowni c.o.)
realizowanych na podstawie projektow budowlanych z zalozeniem nieprzekraczania dopuszczalnych norm
emisji spalin.

4) Zaopatrzenie w energie^ elektrycznq:

a) zaopatrzenie w energi? elektryczn^ z istniej^cej sieci sredniego napi?cia poprzez istniej^ce przyt^cze;

b) dopuszcza si? rozbudow? istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej poprzez rozbudow? istniej^cego
przyi^cza lub budow? nowego przyt^cza oraz budowe l in i i elektroenergetycznych w granicach planu.

5) Telekomunikacja:

a) dost?p do telefonicznych pol^czeri kablowych z istniejacej i projektowanej sieci kablowej, z uwzgl?dnieniem
alternatywnych operatorow za posrednictwem kablowego rozprowadzenia linii abonenckich,

b) na terenie calego planu dopuszcza sie lokalizacj? inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisow
ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomosciami oraz ustawy zdnia 7 maja 2010r.
o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych;

c) na terenie obj?tym planem dopuszcza si? lokalizacj? inwestycji celu publicznego z zakresu lacznosci
publicznej (w zakresie uslugi sieci telekomunikacyjnych).

6) Gospodarka odpadami:
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a) Zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami szczegolnymi oraz ustaleniami gminnego programu w zakresie
gospodarowania odpadami.

Rozdziai 3.
Ustalenia szczegolowe.

§ 11. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1. P

2. Przeznaczenie terenu:zabudowa produkcyjno-przemyslowa — produkcyjna, skladowa i magazynowa.

3.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztaitowania ladu
przestrzennego:

1) W granicach terenu P ustala sie:

a) lokalizacj? obiektow o funkcji:

- produkcyjnej w zakresie przetworstwa kruszywa;

b) zasady ochrony i ksztaitowania ladu przestrzennego:

- dopuszcza si? lokalizacj? skiadow i magazynow;

- dopuszcza sie lokalizacj? obiektow i budynkow zwiazanych z obsiuga^ administracyjn^ obiektow
i budynkow produkcyjnych w tym: biur, obiektow gospodarczych i strozowek;

- dopuszcza sie lokalizowanie budynkow w odleglosci 1,5 m od granicy z s^siednimi dzialkami
budowlanymi — za wyj^tkiem wschodniej granicy planu;

- dopuszcza si? lokalizowanie budynkow w granicy z sasiednimi dzialkami budowlanymi - za wyjatkiem
wschodniej granicy planu;

- forma architektoniczna budynkow w zakresie bryly i detalu architektonicznego winna odpowiadac
wspoiczesnym standardom ksztattowania zabudowy produkcyjno- przemyslowej z dopuszczeniem
nowych technologii;

c) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uzytkowania terenow:

- do czasu realizacji ustalen planu obowi^zuje dotychczasowe zagospodarowanie terenu;

d) parametry i wskazniki ksztaitowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy (nie dotyczy inwestycji celu publicznego w zakresie
uslug i sieci telekomunikacyjnych):

- lokalizowanie budynkow zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie warunkow jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- nieprzekraczalna linia zabudowy - nie ustala sie;

- maksymalna wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 75%;

- minimalna intensywnosc zabudowy dziatki budowlanej - 5%;

- maksymalna intensywnosc zabudowy dzialki budowanej - 150%;

- minimalny udziai powierzchni biologicznie czynnej - 25%;

- dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

- wysokosc budynkow - do 25,0 m npt;

- wysokosc obiektow produkcyjnych i ich elementow (kominy, silosy i instalacje produkcyjne) -
maksymalnie 40,0m npt;

- rodzaj dachow - plaski lub jednospadowy lub dwuspadowy lub wielospadowy;

- kat nachylenia poiaci dachowych do maksymalnie 30°;

- kat nachylenia zadaszenia — indywidualnie;

- maksymaln^ wysokosc ogrodzenia ustala sie na 220 cm (nie dotyczy specjalistycznych ogrodzen urz^dzen
i obiektow infrastruktury;

e) szczegolowe zasady ochrony srodowiska:

- inwestycje realizowac z uwzglednieniem ograniczenia szkodliwego oddzialywania na srodowisko,
warunki zycia i zdrowie ludzi do granic obszaru planu;
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- dopuszcza si? gromadzenie sciekow w szczelnych, bezodplywowych zbiornikach z usuwaniem do
oczyszczalni sciekow, do czasu realizacji gminnych urz^dzen kanalizacyjnych;

- zakazuje si? dokonywania czynnosci stanowi^cych potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wod
podziemnych i powierzchniowych;

- dopuszcza si? skladowanie nadkiadu ztoza pochodz^cych z eksploatacji ztoza na tymczasowych
zwatowiskach w granicach oznaczonych na rysunku planu symbolem l.P;

- nakazuje si? wykonanie urz^dzen do zbierania, oczyszczania i wprowadzania do srodowiska narazonych
na zanieczyszczenie wod opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni parkingow, placow
i terenow przemystowych oraz zwatowisk nadkladu ztoza;

- gospodarowanie odpadami wytworzonymi w wyniku eksploatacji planowanych przedsi?wzi?c prowadzic
zgodnie z obowiazujaxymi przepisami szczegolnymi oraz planami gospodarki odpadami;

- dopuszcza si? eksploatacj? instalacji technologicznych i instalacji do energetycznego spalania paliw pod
warunkiem dotrzymania dopuszczalnych wartosci odniesienia substancji w powietrzu;

- eksploatacja kopalin i urz^dzen technologicznych na terenie planu nie moze powodowac oddziafywania
(w zakresie emisji substancji do powietrza), wyrazaj^cego si? opadem substancji pytowych,
0 intensywnosci przekraczaj^cej na terenach potozonych poza granicami terenu planu, wielkosc 200 g/m2

/rok, okreslon^ jako wartosc odniesienia zgodnie z obowi^zujacymi przepisami odr?bnymi
1 szczegolnymi;

- ustala si?, ze zanieczyszczenia akustyczne generowane sposobem zagospodarowania i uzytkowania terenu
planu, oznaczonego symbolem l.P, nie moze przekraczac dopuszczalnych wartosci rownowaznego
poziomu halasu w srodowisku okreslonych przepisami odr?bnymi i szczegolnymi.

- nakazuje si? prowadzenie prac wydobywczych i przeprowadzenie rekultywacji wyrobiska w sposob
zabezpieczajqcy wody podziemne przez zanieczyszczeniem;

- w przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego nalezy post?powac
zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami odr?bnymi i szczegolnymi w zakresie ochrony zabytkow;

- maksymaln^ wysokosc ogrodzenia ustala si? na 220 cm;

- zachowanie istniej^cych podziatow dzialek.

f) obsluga komunikacyjna:

- obsluga komunikacyjna terenu l.P poprzez wewn?trzny uklad komunikacyjny zakladu produkcyjnego
powi^zany poprzez drog? wewn?trzn^ z droga^ krajow^ Nr 12 zgodnie z ustaleniami §8;

- minimaln^ ilosc miejsc parkingowych ustala si? na 0,2 miejsca/100m2zabudowy produkcyjnej.

§ 12. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.PG

2. Przeznaczenie terenu: Tereny przemyslu wydobywczego — kopalnia. Teren eksploatacji, zwalowisk
nadkladu (tymczasowych) i urzqdzen technicznych zwi^zanych z funkcjq podstawowq.

S.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego.

1) wszelkie prace eksploatacji powierzchniowej prowadzic w zgodzie z ustaleniami koncesji;

2) na cafym terenie obowia_zuje zakaz zabudowy z wyt^czeniem lokalizacji stacji bazowych telefonii
komorkowej;

3) dopuszcza si? lokalizacj? urzqdzen i sieci infrastruktury technicznej, urzqdzen energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz innych urz^dzen zwia^anych z funkcja podstawowq.

4) Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu.

a) inwestycje realizowac z uwzgl?dnieniem ograniczenia szkodliwego oddziatywania na srodowisko, warunki
zycia i zdrowie ludzi do granic obszaru planu;

b) dopuszcza si? gromadzenie sciekow w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach z usuwaniem do
oczyszczalni sciekow, do czasu realizacji gminnych urzajdzeri kanalizacyjnych;

c) zakazuje si? dokonywania czynnosci stanowi^cych zagrozenie zanieczyszczeniem wod podziemnych
i powierzchniowych;

d) dopuszcza si? skladowanie nadkladu ztoza pochodz^cych z eksploatacji ztoza na tymczasowych
zwalowiskach w granicach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.PG;
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e) nakazuje si? wykonanie urz^dzeri do zbierania, oczyszczania i wprowadzania do srodowiska narazonych na
zanieczyszczenie wod opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni parkingow, placow i terenow
przemyslowych oraz zwalowisk nadkiadu zloza;

f) gospodarowanie odpadami wytworzonymi w wyniku eksploatacji planowanych przedsi?wzi?c prowadzic
zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami szczegolnymi oraz planami gospodarki odpadami;

g) dopuszcza si? eksploatacj? instalacji technologicznych i instalacji do energetycznego spalania paliw pod
warunkiem dotrzymania dopuszczalnych wartosci odniesienia substancji w powietrzu;

h) eksploatacja kopalin i urz^dzen technologicznych na terenie planu nie moze powodowac oddzialywania (w
zakresie emisji substancji do powietrza), wyrazaj^cego si? opadem substancji pylowych, o intensywnosci
przekraczajqcej na terenach polozonych poza granicami terenu planu, wielkosc 200 g/m2/rok, okreslonajako
wartosc odniesienia zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami odr?bnymi i szczegolnymi;

i) ustala si?, ze zanieczyszczenia akustyczne generowane sposobem zagospodarowania i uzytkowania terenu
planu, oznaczonego symbolem 2.PG, nie moze przekraczac dopuszczalnych wartosci rownowaznego
poziomu halasu w srodowisku okreslonych przepisami odrebnymi i szczegolnymi;

j) nakazuje si? prowadzenie prac wydobywczych i przeprowadzenie rekultywacji wyrobiska w sposob
zabezpieczaj^cy wody podziemne przez zanieczyszczeniem;

k) ustala si? przyrodniczy kierunek rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;

1) w przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego nalezy post?powac zgodnie
z obowi^zujacymi przepisami odr?bnymi i szczegolnymi w zakresie ochrony zabytkow;

m) maksymaln^ wysokosc ogrodzenia ustala si? na 220 cm;

n) zachowanie istniej^cych podziatow dzialek.

5) Zasady obstugi komunikacyjnej terenu.

a) obstuga komunikacyjna terenu 2.PG poprzez wewn?trzny uktad komunikacyjny zakladu produkcyjnego
powiazany poprzez drog? wewn?trzn^ z drogq krajow^ Nr 12 zgodnie z ustaleniami §8.

6) Zasady obslugi terenu w infrastruktur? techniczn^.

a) Zgodnie z ustaleniami § 10;

b) istniejace na terenie planu sieci infrastruktury technicznej przeznacza si? do sukcesywnej likwidacji badz
przebudowy zgodnie z projektami budowlanymi na etapie realizacyjnym;

§ 13. Stawki procentowe shizqce naliczeniu oplaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) 15%dlaterenow l.P;

2) 5 % dla terenow 2.PG.

Rozdziat 4.
Przepisy koricowe

§ 14. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszcz?tych przed dniem wejscia w zycie
niniejszego planu, a nie zakonczonych decyzja^ ostateczn% stosuje si? ustalenia planu.

§ 15. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Stawno.
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§ 16. Uchwaia wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

iusz Knap
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Zafcjcznik Nr 1 do Uchwaiy Nr VI/47/15

Rady Gminy Stewno

z dnia 31 marca 2015 r.

OVBDE-J
MR 1 DO UCHWAL.Y NR Vfr/47/1 5 RADY GMINY St
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2.PG
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1.P
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr VI/47/15

Rady Gminy Slawno

z dnia31 marca 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gmina Slawno.

Na podstawie art. 17pkt. 14, oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) Rada Gminy Slawno rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag ztozonych
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gmina Slawno.

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gmina
Slawno, w trybie art. 17pkt. 11 i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z2015r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 54 ust 2 ustawy zdani 3 pazdziernika
2008r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227ze zmianami) nie wptynety zadne
wnioski lub uwagi.

§ 2. Odstepuje sif od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gmina Slawno.

Przewodnicz^cyRady Gminy
SlaJnc

Arka^iiusz Knap
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Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr VI/47/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gmina Slawno.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015r., poz. 199) Rada Gminy Slawno rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadari wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 1. Na terenie obszaru planu nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadati
wlasnych gminy sluzacych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspolnoty, w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 200Ir, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

§ 2. Plan dopuszcza realizacje infrastruktury technicznej na obszarze objetym opracowaniem i oznaczonym IP,
co oznacza mozliwosc wystapienia inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadari wlasnych
gminy.

§ 3. W przypadku koniecznosci realizacji zadaii wymienionych w § 2, beda^ one mogly bye finansowane:

- z budzetu gminy;

- z srodkow wlasnych przedsiebiorstw dzialajqcych w imieniu gminy;

- z srodkow zewnetrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej;

- z udzialu inwestorow zewnetrznych na podstawie zawartych porozumien;

- z dotacji, pozyczek, kredytow i obligacji komunalnych;

- z innych srodkow zewnetrznych;

- poprzez udzial inwestorow prywatnych w finansowaniu zadan publicznych w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego.

§ 4. Ustala si§ iz udzial finansowy gminy lub zainteresowanych podmiotow b^dzie przedmiotem
indywidualnych ustalen w ramach poszczegolnych zadan inwestycyjnych.

Przewodnicz^c
Sla

sz Knap
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Uzasadnienie

do uchwaty Rady Gminy Slawno Nr VI/47/15 z dnia 31 marca 2015

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gm.
Slawno.

W dniu 24 kwietnia 2014r. do Wojta Gminy Slawno wplyn^l wniosek firmy Nordkalk Sp. z o. o. w sprawie
wdrozenia procedury zmiany obowi^zuj^cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
polozonego w miejscowosci Owadow, gm. Slawno. Plan uchwalony uchwala Rady Gminy Slawno Nr
XXXI/181/2001 zdnia 28 sierpnia 2001r. jest w chwili obecnej obowiazuj^cym prawem miejscowym
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym terenie. Plan ten zakladal
zachowanie rezerwy terenu pod budowe^ fragmentu magistrali kolejowej oraz zakohczenie wydobycia
i funkcjonowania kopalni do konca 2014r. Z uwagi na wykreslenie z planu wojewodztwa zapisow dotycz^cych
projektowanej magistrali kolejowej relacji Idzikowice-Belchatow-Kepno-Wroclaw, nalezy stwierdzic, iz zapisy
planu w zakresie rezerwy terenu pod budow? w/w magistrali kolejowej staty sie nieaktualne. W zwi^zku
z powyzszym zasadnym stalo si? wdrozenie procedury planistycznej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Procedure uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gm.
Slawno rozpocze^a uchwala Nr XLVI/332/14 Rady Gminy Slawno zdnia ISczerwca 2014 r. w sprawie
przystapienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow,
gm. Slawn.

Projekt uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje swoim zasi^giem teren
o powierzchni okolo 6,0ha w miejscowosci Owadow w gminie Slawno. Teren ten obejmuje dzialki nalez^ce do
firmy NORDKALK Sp. z o. o.

W opracowanym i uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren, przeznaczony
zostal pod funkcj? produkcyjn^ i wydobywcza^ zgodnie z aktualnym przeznaczeniem. Plan nie narusza
obowiazuj^cego ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno",
zatwierdzonym uchwala^ Nr LI/365/2014 Rady Gminy Slawno z dnia 29 pazdziernika 2014r.

W trakcie opracowywania przedmiotowego planu w projekcie uwzgledniono rowniez uwarunkowania
wynikajace zwnioskow i opinii instytucji opiniuj^cych i uzgadniajacych. Zalecenia i uwagi znalazly sie
w czesci opisowej i graficznej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzono rowniez procedure strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego
dokumentu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji
0 srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.

Wobec powyzszego w swietle obowi^zuj^cych przepisow ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2013 r. poz. 594) przyjecie przedmiotowej uchwaly i uchwalenie
przedmiotowego planu stalo sie uzasadnione.
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PODSUMOWANIE
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gmina Slawno,

uchwalonego

Uchwala. Nr VI/47/15 Rady Gminy Slawno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gin. Slawno

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gm. Slawno
sporzadzony zostai w oparciu o uchwale Nr XLVI/332/14 Rady Gminy Slawno z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie przystaj>ienia do sporzfjdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowosci Owadow, gm. Siawno.

Projekt przedmiotowego planu sporzadzony zostal w oparciu o ustawe z dnia 27 marca 2003 r.,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporzadzenia Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziarywania na srodowisko.

W trakcie prac planistycznych przeprowadzono procedure wynikajzjc,} z powyzszych przepisow.
Sporzqdzono projekt planu, ktory uzyskal pozytywnc) opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno —
Architektonicznej w Siawnie oraz niezbedne uzgodnienia i opinie wynikaj^ce z przywoianych wyzej
przepisow. Przeprowadzono rowniez procedure strategicznej oceny oddziarywania na srodowisko
przedmiotowego dokumentu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu

informacji o srodowisku.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o
srodowisku udziai spoleczeiistwa w opiniowaniu przedmiotowego dokumentu oraz opracowanej prognozy
0 oddziarywaniu na srodowisko zapewniony zostal zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku ogloszono w prasie miejscowej
informacje o przyst^pieniu do sporz^dzenia przedmiotowego planu oraz o przystajiieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziarywania na srodowisko. W ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny
oddzialywania na srodowisko wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie o uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegolowosci informacji wymaganych w prognozie oddziaiywania na srodowisko projektu planu.

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lodzi zaopiniowaly stopieri szczegolowosci i uzgodnity zakres prognozy oddzialywania na

srodowisko. PrzystEjpiono wiec do przygotowania prognozy. projektu planu oraz uzgodnienia i zaopiniowania
ich z powyzszymi organami. W dokumentacji planistycznej znajdujc) sie opinie i uzgodnienia wfasciwych
organow, ktore uzgodniry i zaopiniowary projekt planu wraz z prognozy oddziarywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wqjt Gminy
Slawno oglosil, w sposob okreslony w pkt. 1, o wylozeniu projektu planu do publicznego wglqdu i wylozyl ten
projekt wraz z prognozy oddzialywania na srodowisko do publicznego wglqdu oraz zorganizowal w tym czasie
dyskusje publiczn^ nad przyjetymi w tym projekcie planu rozwi^zaniami. Projekt dokumentu wraz prognozcj
wylozono do publicznego wgljjdu. W Urzedzie Gminy w SJawnie przeprowadzona zostala dyskusja publiczna
nad przyjetymi w planie rozwiazaniami. Do wylozonego projektu nie wptynety zadne uwagi. Projekt
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gmina Slawno, zgodny jest
z polityk^ przestrzenn^ gminy Slawno okreslon^ w obowiazujacym ,,Studium uwarnnkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno".

W toku prowadzonego postepowania, do przedmiotowego projektu planu miejscowego sporzadzona
zostala prognoza oddziatywania na srodowisko w ramach strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko
przedmiotowego dokumentu.

Projekt przedmiotowego planu uzyskal rowniez pozytywn^ opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej oraz wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie organow zewnetrznych, w tym
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w zakresie oddziatywania projektowanego przeznaczenia
terenow objetych planem na srodowisko przyrodnicze oraz zdrowie i zycie ludzi.

Do przedmiotowego planu sporzadzona zostala prognoza skutkow flnansowych uchwalenia planu
miejscowego, z uwzglednieniem skutkow flnansowych o ktorych mowa w art. 36 cytowanej na wstepie ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzgledniono
uwarunkowania wynikajace z studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Slawno, jak rowniez uwarunkowania wynikajace zobowiazujacych przepisow odrebnych i szczegolnych.
W przedmiotowym postepowaniu w sprawie uchwalenia planu miejscowego w miejscowosci Owadow, gm.
Siawno uwzgledniono przepisy w zakresie dopuszczalnych emisji pylow i gazow do srodowiska, jak rowniez
przepisy w sprawie ochrony srodowiska naturalnego i zdrowia i zycia ludzi. Ustalenia planu nakladaj^ na
Przedsifbiorc? liczne nakazy i nakazy oraz ograniczenia w mozliwym zagospodarowaniu terenow objetych
planem. Ich respektowanie i egzekwowanie nalezy do organow administracji budowlanej oraz nadzoru
budowlanego powiatu opoczynskiego, ktore to organy wedlug wlasciwosci oceniaj^ projektowanie
1 eksploatacje obiektow zgodnie z obowiazujacymi przepisami odr^bnymi i szczegolnymi. Nie ma wiec obaw,
iz zagospodarowanie terenu prqjektowane zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu b^dzie mialo
negatywny wplyw na tereny sjjsiednie. W planie zawarto liczne uwagi dotyczace przedmiotowego terenu bez
spelniania ktorych brak bedzie mozliwosci zrealizowania rozbudowy zakiadu NORDKALK. Sp. z o. o.

Ponadto powtarzanie regulacji ustawowych lub ich modyfikacje w akcie prawa miejscowego jakim
jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kontekscie obowiazujacego orzecznictwa (por.
wyrok NSA OZ we Wroclawiu z dnia 14 pazdziernika 1999r., sygn. akt II SA/Wr 1179/98) stanowiloby
naruszenie §137 w zwiazku z §143 stanowi£|cych zatacznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
20 czerwca 2002r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100 poz. 908). Zgodnie z vvw.
przepisami w akcie prawa miejscowego nie powtarza sie przepisow ustaw, ratyfikowanych umow
miedzynarodowych oraz rozporzadzen.

Wobec powyzszego w swietle obowiazujqcych przepisow ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) , ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008

r.,
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko, przyj^cie przedmiotowej uchwary i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Owadow, gm. Slawno stalo si? zasadne.

Id: D784AC35-DOAA-416F-B20C-CD6A9E51A27A. Podpisany Strona 2


