
UCHWAŁA NR XXV/182/2020 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 14 września 2020 r. 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych 

„Kotlarnia Solarnia” w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 i 1086), Rada Gminy Bierawa 
uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Kotlarnia Solarnia” w sołectwie 
Dziergowice w gminie Bierawa, zmienia się załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru 
objętego wymienioną uchwałą, na załącznik graficzny określony niniejszą uchwałą. 

§ 2. Integralną częścią do niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający nowe 
granice obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/182/2020

Rady Gminy Bierawa

z dnia 14 września 2020 r.
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Uzasadnienie

Potrzeba zmiany załącznika graficznego do uchwały wynika z przepisu art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan miejscowy, w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego
w studium.

Obszar objęty planem o powierzchni około 144,10 ha położony jest w granicach złóż kruszyw naturalnych
„Kotlarnia Solarnia” oraz „Kotlarnia p. Północne”. Potrzeba sporządzenia niniejszego planu spowodowana jest
umożliwieniem eksploatacji powierzchniowej w/w złóż oraz ustalenia warunków
i powierzchni na jakiej ta eksploatacja będzie prowadzona. Planowana działalność będzie kontynuacją
eksploatacji złóż „Dziergowice”, „Dziergowice 2” i „Dziergowice 3” położonych na zachód od obszaru
opracowania planu oraz kontynuacją eksploatacji złoża „Kotlarnia Solarnia” położonego na północ od granic
opracowani planu.

Cały obszar objęty planem miejscowym stanowi grunt leśny, w związku z czym, w procedurze sporządzenia
planu konieczne będzie uzyskanie zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na
cele nieleśne.

Po skończeniu eksploatacji teren będzie zrekultywowany w kierunku wodnym, lub z powrotem w kierunku
leśnym.
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