
UCHWAŁA NR X/ 77 /2015
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 i poz. 1434) oraz w związku 
z uchwałą Nr XXXII/229/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów oraz uchwałą Nr III/17/2014 Rady 
Gminy Bierawa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w sołectwach Bierawa i Lubieszów, po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa 
przyjętego uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r., Rada Gminy 
Bierawa uchwala co następuje :

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów, zwany dalej planem miejscowym.

2. Plan miejscowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje obszar udokumentowanego złoża 
kruszywa naturalnego o powierzchni 8,93 ha, w granicach określonych w uchwale
nr XLIII/298/2014 z dnia 13 maja 2014 r.

§ 2. 1. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 składa się z tekstu planu miejscowego, który 
stanowi treść uchwały oraz rysunku planu w skali 1 : 2000.

2. Rysunek planu, o którym mowa w ust.1 opracowano na aktualnej mapie zasadniczej 
w skali 1 : 2000 i stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

3. Treść podkładów mapowych nie jest przedmiotem rysunku planu, a stanowi jedynie 
informację o aktualnej sytuacji, rzeźbie terenu, uzbrojeniu oraz podziale geodezyjnym.

4. Legenda rysunku planu stanowi informację o oznaczeniach, które mają charakter 
obowiązujący i obejmuje:

1) granice terenu opracowania;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

3) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenu;

4) oznaczenia informacyjne, niebędące ustaleniami planu.

5. Przedmiotem ustaleń planu jest teren, oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowo-
literowym 1 PE – tereny eksploatacji złoża kruszywa naturalnego.

6. Integralnymi częściami uchwały są:
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1) część graficzna planu, obejmująca rysunek planu w skali 1 : 2000 sporządzony na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Bierawa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Bierawa o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 
3 do uchwały.

§ 3. Plan miejscowy uwzględnia lokalne i ponadlokalne cele publiczne wyznaczające 
kierunki działań w sposobie zagospodarowania i użytkowania terenów oraz ich długofalowe 
skutki odpowiadające zadaniom:

1) zrównoważonego rozwoju gminy w procesie zmian w zagospodarowaniu wewnętrznym;

2) ładu i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym w nawiązaniu do lokalnych i ponad 
lokalnych cech środowiska przyrodniczego.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Bierawa;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199);

3) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów, obejmujący obszar 
udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Bierawa IV”;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przeważać na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6) złożu - należy przez to rozumieć naturalne nagromadzenie materiałów i skał o wartości 
gospodarczej (kopaliny), najczęściej określone w granicach jego udokumentowania, na 
podstawie przeprowadzonych robót geologicznych;

7) terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi 
wpływami robót górniczych zakładu górniczego;

8) obszarze górniczym - należy przez to rozumieć obszar, w granicach którego przedsiębiorca 
jest uprawniony do wydobywania kopaliny na podstawie koncesji;

9) koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopaliny określonego 
złoża;

10) wewnętrznym zwałowisku - należy przez to rozumieć nieużytkowane masy ziemne, 
skalne i nieużyteczne partie kruszywa, po przeróbce mechanicznej, przemieszane w ramach 
prowadzonej eksploatacji złoża, zlokalizowane wewnątrz wyrobiska górniczego;

11) czystości ekologicznej - należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania 
i użytkowania przestrzeni niepowodujący ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko 
i zdrowie ludzi, w myśl aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska;

12) pasie ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony wzdłuż obrzeża 
wyrobiska odkrywkowego, zabezpieczający obiekty lub tereny położone w pobliżu 
wyrobiska przed zagrożeniami związanymi z działalnością eksploatacyjną.
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§ 5. 1. Ustalenia rysunku planu:

1) granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

3) symbol cyfrowo-literowy określający przeznaczenie terenu 1 PE - tereny eksploatacji złoża 
kruszywa naturalnego.

2. Oznaczenia informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1) granice udokumentowanego złoża;

2) granice istniejącej eksploatacji;

3) obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. W zakresie ładu przestrzennego ustala się uwzględnienie wymagań ochrony 
środowiska i kształtowania krajobrazu, przy zrównoważonym rozwoju jako podstawy do 
udzielenia koncesji na eksploatację złoża kruszywa naturalnego.

2. Eksploatację złoża należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów technologicznych 
w sposób minimalizujący wpływ prowadzonego wydobycia na środowisko.

3. Działalność związaną z eksploatacją złoża należy przeprowadzić w sposób 
niepowodujący szkód i uciążliwości na terenach sąsiednich.

4. Granica terenu opracowania obejmuje obszar i teren górniczy przewidziany 
do eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska.

2. W terenie górniczym obejmującym część złoża kruszywa naturalnego „Bierawa IV” 
położonego w obszarze objętym planem, ustala się konieczność integracji wszystkich działań 
mających na celu wykonanie uprawnień określonych w koncesji oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

3. Wszelkie inwestycje realizowane na obszarze objętym planem należy realizować 
z uwzględnieniem czystości ekologicznej.

4. Oddziaływania wynikające z prowadzonej działalności nie mogą powodować 
przekroczenia standardu jakości środowiska poza terenem, do którego przedsiębiorca posiada 
tytuł prawny.

5. Eksploatacje należy prowadzić uwzględniając wymogi technologiczne, w sposób 
minimalizujący wpływ prowadzonego wydobycia na krajobraz.

6. Nie dopuszcza się użytkowania terenów złoża w sposób mogący pogorszyć stan wód 
podziemnych i powierzchniowych. Działalność w zakresie eksploatacji złoża należy prowadzić 
w sposób zapewniający ochronę zasobów wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
z zakresu prawa wodnego.
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§ 8. Zasady ochrony środowiska oraz zamierzenia w zakresie ograniczenia i usuwania 
ujemnych wpływów działalności górniczej:

1) Zasady i warunki ochrony zasobów złoża i jego eksploatacji:
a) gospodarkę złożem oraz masami mineralnymi, pochodzącymi z nadkładu i wstępnego 

uszlachetniania kruszywa, na terenie eksploatacji prowadzić zgodnie z uzyskanymi 
decyzjami i wymaganymi przepisami prawa, na warunkach określonych w koncesji na 
wydobywanie kruszywa, uwzględniając wszystkie niezbędne czynności zmierzające do 
oszczędnej gospodarki złożem oraz bezkolizyjnego i bezpiecznego dla środowiska 
prowadzenia działalności górniczej,

b) gospodarkę złożem i masami skalnymi z przerobu kruszywa należy prowadzić zgodnie 
z zatwierdzonym projektem zagospodarowania złoża, uwzględniając wszystkie niezbędne 
czynności zmierzające do oszczędnej gospodarki surowcem oraz bezkolizyjnego 
i bezpiecznego dla środowiska prowadzenia działalności górniczej.

2) Zasady i warunki ochrony powietrza:
a) na terenie opracowania planu wprowadza się zakaz realizacji i użytkowania obiektów 

budowlanych oraz urządzeń emitujących zanieczyszczenia w ilościach przekraczających 
wartości dopuszczalne, określone w przepisach szczególnych,

b) zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w skutek pylenia, w przypadku prac 
związanych z eksploatacją i przeróbką kopaliny oraz związanych z usuwaniem mas 
ziemnych i skalnych, nie może przekraczać terenu do którego użytkownik ma tytuł 
prawny, w związku z czym:

- należy wyeliminować całkowicie zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia 
z terenów wałowania mas ziemnych i nadkładów,

- przy dłuższej bezdeszczowej pogodzie należy zabezpieczyć produkcję przed 
nadmiernym pyleniem poprzez zraszanie wodą miejsc przesypu, kruszenia 
i przesiewania.

3) Zasady i warunki ochrony wód:
a) przy eksploatacji złoża należy ograniczyć do minimum naruszenie stosunków wodnych 

w glebach oraz nie dopuszczać do nadmiernego osuszenia lub nawodnienia gleb rolnych 
otaczających wyrobisko,

b) działalność wydobywcza nie może powodować skażenia wód powierzchniowych 
i gruntowych ściekami oraz wodami powierzchniowymi.

4) Zasady i warunki ochrony powierzchni ziemi:
a) eksploatację należy prowadzić przy zastosowaniu takich środków, które nie mają 

negatywnego wpływu na skład chemiczny, własności fizyczne i biologiczne sąsiednich 
gruntów oraz nie powodują ich degradacji i ograniczeń w wykorzystaniu,

b) przy realizacji robót ziemnych polegających na zdjęciu przypowierzchniowej warstwy 
gleby i nakładu rodzimego należy wyegzekwować zdjęcie wierzchniej warstwy gleby 
oraz jej odpowiednie zdeponowanie, co umożliwi ponowne jej wykorzystanie do celów 
rekultywacyjnych,

c) w zakresie gospodarki masami ziemnymi i mineralnymi z procesu technologicznego 
przerobu kruszywa ustala się:

- masy ziemne i mineralne stanowiące nadkład nad złożem winny być przede wszystkim 
wykorzystane w obrębie kopalni do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
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- w celu ograniczenia wielkości powierzchni przejmowanego terenu pod eksploatację 
dopuszcza się zastosowanie systemu wewnętrznego zwałowania nadkładu 
w wyrobiskach poeksploatacyjnych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 9. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty lub obszary wpisane do rejestru lub 
ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne i strefy postulowanej obserwacji 
archeologicznej.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 10. Na obszarze opracowania nie występują tereny wymagające ustaleń w zakresie 
przestrzeni publicznych.

Rozdział 6.
Ustalenia szczegółowe, zasady zagospodarowania terenów położonych w obszarze objętym 

planem

§ 11. Dla terenu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na styku sołectw Bierawa 
i Lubieszów wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 PE, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w granicach 
udokumentowanego złoża Bierawa;

2) zasięg szkodliwego oddziaływania eksploatacji złoża nie może przekroczyć granicy 
projektowanego terenu górniczego;

3) eksploatację górniczą prowadzić na podstawie planu ruchu, koncesji i innych wymaganych 
dokumentów, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa 
geologicznego i górniczego;

4) sposób kształtowania wyrobiska oraz technologia górnicza winny zapewnić maksymalne 
wykorzystanie zasobów obszaru górniczego przy jednoczesnym respektowaniu zasad 
ochrony środowiska przyrodniczego;

5) po zakończeniu eksploatacji należy przeprowadzić sukcesywną rekultywacje 
i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych;

6) powstające w trakcie procesu technologicznego przeróbcze straty surowca naturalnego 
należy lokować w przeznaczonej do tego celu części wyrobiska oraz w pasie ochrony;

7) zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 
Bierawa, zatwierdzonego uchwałą nr IV/20/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 
2015 r., kierunki i zakres rekultywacji wyrobiska powstałego po eksploatacji złoża 
kruszywa na terenie sołectwa Bierawa ustala się następująco:

a) rolny kierunek zagospodarowania z przeznaczeniem odzyskanego terenu na użytki 
zielone,

b) wodny kierunek zagospodarowania powstałych basenów wodnych z przeznaczeniem na 
sport i rekreację.
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§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 PE, zgodnie z dokumentacją 
zatwierdzoną decyzją Marszałka Województwa Opolskiego DOS-II.7427.8.2013.KD z dnia 
27 marca 2013r. ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) uzyskanie koncesji z możliwością eksploatacji złoża zaliczonego do kopalin pospolitych 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa geologicznego i górniczego;

2) wydobycie surowca zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz aktualnym projektem 
zagospodarowania złoża.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 13. 1.  Obszar objęty planem zlokalizowany jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka. Działalność w zakresie 
eksploatacji złoża powinna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę zasobów wód 
podziemnych i powierzchniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu Prawa 
wodnego.

2.  Dla terenu objętego planem znajdującego się w granicach obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oznaczonych na rysunku planu, obowiązują przepisy odrębne odnoszące 
się do ochrony przed powodzią.

3. Na obszarze objętym planem występują obszary, o których mowa w art. 88d ust.2 ustawy 
Prawo wodne, w tym:

1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 
500 lat;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art. 9 ust.1 pkt 6c ustawy 
Prawo wodne:

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz 
na 100 lat,

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat,

c) obszary między linią brzegu w wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego.

4. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych.

5. Granica terenu opracowania obejmuje obszar przewidziany do eksploatacji 
udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

objętych planem miejscowym

§ 14. Nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału 
nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
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Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 15. Nie wyznacza się terenów wymagających szczególnych warunków zagospodarowania.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej

§ 16. 1. Na obszarze opracowania nie występują tereny wymagające ustaleń w zakresie 
systemu komunikacji.

2. Na terenie objętym planem nie ustala się zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej. Inwestycja nie wymaga podłączenia do sieci.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 17. 1. Dopuszcza się tymczasowe lokalizowanie nadkładowych mas ziemnych i skalnych.

2.  Sposób postępowania z masami ziemnymi i skalnymi: należy zagospodarować zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w Rozdziale 3, §8 pkt 1 lit. a, b.

Rozdział 12.
Przepisy dotyczące stawki procentowej, na podstawie której ustala się

opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§ 18. Stawka procentowa, o której mowa w art.36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 20% (dwadzieścia procent).

Rozdział 13.
Przepisy końcowe

§ 19. Ustalenia planu zostały poddane weryfikacji z punktu widzenia „Prognozy 
oddziaływania na środowisko”.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa i publikacji na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Bierawa.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
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§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ 77 /2015

Rady Gminy Bierawa

z dnia 19 października 2015 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu

1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla 
terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa uchwalonego 
w dniu 16 lutego 2015 r. uchwałą nr IV/20/2015 Rady Gminy Bierawa.

2. Po wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bierawa dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów do publicznego wglądu od 
14 lipca 2015 r. do 11 sierpnia 2015 r., w okresie ustawowo określonym - 14 dni od dnia 
zakończenia wyłożenia planu - nie wniesiono żadnej uwagi do projektu planu, nie rozstrzyga 
się o sposobie ich rozpatrzenia.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ 77 /2015

Rady Gminy Bierawa

z dnia 19 października 2015 r.

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie 
oraz zasady ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443 i 774), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., 
poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358), 
Rada Gminy Bierawa rozstrzyga co następuje:

1) zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
samorządu na obszarze objętym sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bierawa dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów 
nie występują.
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