
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF-PP.740.56.2016.ESZ

Wrocław, dnia 08 listopada 2017 r.r.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2017 

w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do Studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy W isznia Mała

Na podstawie art. 208 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -  Prawo geologiczne 
i górnicze (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 z późniejszymi zmianami) wprowadzam do Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała przyjętego 
uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VII\XXVII/210/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia 
Mała, zwanego dalej Studium, obszary udokumentowanych złóż:

• „Ozorowice” (decyzja Wojewody Wrocławskiego znak: OS.IV-7515/26/93 z dnia 
3 września 1993 r.);

• „Szewce” (decyzja Wojewody Wrocławskiego znak: O S.IV/7515/7/95 z dnia 
20 marca 1995 r.);

• „Ozorowice I” (decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak: OS.IV.7414-19/2001 
z dnia 10 grudnia 2001 r.);

• „Szewce II” (decyzja Marszałka W ojewództwa Dolnośląskiego znak: 
DOW -G.II.7427.50.2014.KW  z dnia 2 czerwca 2014 r.);

• „M ienice” (decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak: DOW- 
G.II.7427.105.2015.KW z dnia 1 lipca 2015 r.).

zgodnie z załącznikami Nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.), zwana dalej Ustawą. Zgodnie z art. 
208 Ustawy, obszary złóż kopalin, dla których właściwy organ administracji geologicznej przyjął 
dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i które 
nie zostały wprowadzone do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Po upływie tego terminu udokumentowane obszary kopalin wprowadza do studium wojewoda 
wydając w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Sporządzone w tym trybie studium wywołuje skutki 
prawne takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy



przyjęte w trybie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1073).

Dwuletni termin wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przez gminę upłynął z dniem 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym, Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 27 października 2016 r. 
(znak: IF-PP.740.56.2016.ESZ1) wystąpił do Wójta Gminy Wisznia Mała o przekazanie 
aktualnego dokumentu Studium  w celu weryfikacji jego zapisów i oceny konieczności 
podejmowania przez Wojewodę działań, o których mowa w art. 96 ust. 1 oraz art. 208 ust. 2 
Ustawy. Jednocześnie wystąpiono do Starosty Powiatu Trzebnickiego, Wydziału Geologii Urzędu 
Marszałkowskiego W ojewództwa Dolnośląskiego oraz Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych Ministerstwa Środowiska z prośbą o przekazanie potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem kopii decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną lub przyjmujących bez 
zastrzeżeń dokumentację geologiczną wraz z załącznikami graficznymi, pozwalającymi 
na weryfikację zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wisznia Mała.

W odpowiedzi na powyższe Marszałek W ojewództwa Dolnośląskiego pismem z dnia 
7 listopada 2016 r. (znak: DOW -G.II.7634.43.2016.MIC) oraz Starosta Powiatu Trzebnickiego 
pismem z dnia 18 listopada 2016 r., (znak: OŚRiL.672.1.1.2016) przekazali informacje 
o udokumentowanych złożach. Pismem z dnia 13 lutego 2017 r. (nr DGK-VIII.4704.6.2017.AJ) 
Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji w Ministerstwie Środowiska poinformował, 
iż organ nie gromadzi decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne lub zawiadomień 
o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznych złóż kopalin w podziale na poszczególne 
gminy ani też informacji o granicach złóż kopalin i kompleksów podziemnego składowania 
dwutlenku węgla. Jednocześnie wskazano, iż kopie ww. decyzji i zawiadomień oraz informacje 
dotyczące granic złóż, tj. mapy lokalizacyjne złoża i mapy sytuacyjno-wysokościowe, znajdują się 
dokumentacjach geologicznych poszczególnych złóż lub w ostatnich dodatkach do tych 
dokumentacji, z którymi można się zapoznać w Narodowym Archiwum Geologicznym 
prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
Wobec powyższego, pismem z dnia 22 marca 2017 r. wystąpiono do Państwowego Instytutu 
Geologicznego o przekazanie niezbędnych dokumentów w sprawie.
Państwowy Instytut Geologiczny żądane dokumenty przekazał pismem z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
(znak: GA-5503-7(609)17/RH).
Wójt Gminy Wisznia Mała przekazał Studium  pismem z dnia 9 listopada 2016 r. (znak: R- 
N P.6721.2.6.2016.WB), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2017 r. (znak 6720.1.14.2017.WB).

W wyniku analizy zgromadzonych materiałów stwierdzono, że na obszarze gminy Wisznia 
Mała zlokalizowane są złoża kruszywa naturalnego:

• „Ozorowice” zatwierdzone decyzją Wojewody Wrocławskiego znak: OS.IV .7515/26/93 
z dnia 3 września 1993 r.,

• „Szewce” zatwierdzone decyzją Wojewody Wrocławskiego znak: OŚ.IV.7515/7/95 z dnia 
20 marca 1995 r.,

• „Ozorowice I” zatwierdzone decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak: OŚ.IV.7414- 
19/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r.,

dla których zawiadomienie o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej wydane zostało 
przed dniem 1 stycznia 2012 r., oraz złoża:
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• „Szewce II” zatwierdzone decyzją Marszałka W ojewództwa Dolnośląskiego znak: DOW-
G.II.7427.50.2014.KW  z dnia 2 czerwca 2014 r.),

• „M ienice” zatwierdzone decyzją Marszałka W ojewództwa Dolnośląskiego znak: DOW-
G.II.7427.105.2015.KW z dnia 1 lipca2015 r.),

dla których upłynął termin określony w art. 95 ust. 2 Ustawy, i wszystkie wyżej wymienione złoża 
nie zostały ujawnione w obowiązującym Studium.

W związku z powyższym, W ojewoda Dolnośląski podjął decyzję o wszczęciu procedury 
zmierzającej do wprowadzenia w/w złóż w trybie art. 96 ust. 1 oraz art. 208 ust. 2 Ustawy, poprzez 
wydanie zarządzenia zastępczego.

Pismem z dnia 15 maja 2017 r. W ojewoda Dolnośląski zawiadomił Wójta Gminy Wisznia 
Mała o podjęciu działań związanych z realizacją wymogu określonego w ww. przepisach prawa, tj. 
z wprowadzeniem.udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego.

Wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego zarządzenia zastępczego, wprowadzającego 
obszary udokumentowanych złóż kopalin do studium, zgodnie z art. 96 ust. 1 oraz art. 208 ust. 2 
Ustawy, wywołuje takie same skutki prawne jak zmiana studium sporządzona zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

Projekt dokumentu studium został sporządzony przez osobę, o której mowa w art. 5 ww.
ustawy.

Wymagane zmiany wprowadzone zostały zarówno w tekście, jak  i na rysunkach studium 
określających uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego w formie 
ujednoliconego projektu z wyróżnieniem projektowanej zmiany, tj. zgodnie z wymogiem § 8 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 118, poz. 1233) . Wykonany w tej formie ujednolicony projekt studium stanowi załączniki Nr 
1-4 do niniejszego zarządzenia zastępczego. Koszty sporządzenia studium w niniejszym trybie, 
zgodnie z art. 208 ust. 3 Ustawy, w całości ponosi Gmina Wisznia Mała.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak  w sentencji.

Od niniejszego zarządzenia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego zarządzenia, którą 
to skargę należy wnieść za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Niniejsze zarządzenie zastępcze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Gminy W isznia Mała.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:

1. Nr 1 - część tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy W isznia Mała

-  część I - uwarunkowania, przedstawiona w ujednoliconej formie z wyróżnieniem  zmian dotyczących

wprowadzonych złóż.

2. N r 2 - część tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow ania przestrzennego gminy W isznia 

Mała, część II - kierunki zagospodarowania przestrzennego.

3. N r 3 - część graficzna Studium w skali 1: 10000, określająca uwarunkowania zagospodarow ania przestrzennego, 

przedstawiona w ujednoliconej formie z wyróżnieniem wprowadzonych złóż.

4. N r 4 - część graficzna Studium w skali 1: 20000, określająca kierunki zagospodarow ania przestrzennego,

przedstawiona w ujednoliconej formie z wyróżnieniem wprowadzonych złóż.

Otrzymują:

L j  Rada Gminy W isznia Mała -  wersja elektroniczna i papierowa. 

2. IF-PP - a/a -  wersja elektroniczna

Do wiadomości:

1. W ójt Gminy W isznia Mała -  wersja elektroniczna i papierowa.

2. W ydział Organizacji i Rozwoju -  w/m.
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