
Uchwała Nr XLVI/358/10 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 09 czerwca 2010r. 
 

w sprawie: odstąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania                    
przestrzennego dla działki nr 372/5 połoŜonej w obrębie RóŜanki, gmina Kłodawa  
            

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr  142  poz 1591) oraz art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 
04 lutego 1994r. Prawo górnicze i geologiczne ( Dz. U z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze 
zmianami) 

 
RADA GMINY KŁODAWA 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się odstąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla przewidywanego wydobycia kruszywa naturalnego ze złoŜa 
zlokalizowanego w obszarze działki  o numerze ewidencyjnym 372/5 połoŜonej w obrębie 
RóŜanki gmina Kłodawa. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
          
         Andrzej Legan



 
Uzasadnienie  

do uchwały Rady Gminy Kłodawa nr .........................  
z dnia ................................ 

 
 Kopalnia Surowców Mineralnych “StęŜyca” Sp. z o.o. w Kłodawie wystąpiła z wnioskiem o 
odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
372/5 połoŜonej w obrębie RóŜanki, gmina Kłodawa. Zgodnie  z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 04 lutego 
1994r. Prawo górnicze i geologiczne ( Dz. U z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze zmianami) jeŜeli 
przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, rada gminy moŜe podjąć uchwałę o 
odstąpieniu od sporządzenia planu. 
Dla przedmiotowego terenu była wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego, z którego wynika, Ŝe 
granice oddziaływania inwestycji na środowisko zamkną się w granicach działki oraz wyrobisko 
poeksploatacyjne nie pogorszy walorów krajobrazowych środowiska, pod warunkiem, Ŝe wyrobisko 
wraz z terenem do niego przyległym zostanie zrekultywowane i zagospodarowane zgodnie z 
projektem rekultywacji.     
 PowyŜsze pozwala na sformułowanie wniosku o podjęcie uchwały o odstąpieniu do 
sporządzenia planu miejscowego. 
 
 


