
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF-PP.740.39.2015.OP

Wrocław, dnia kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE 
Nr 1/2016 

w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanych złóż kopalin do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa.

Na podstawie art. 96 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 208 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — 

Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.) wprowadzam do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa uchwalonego 

uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr IX/67/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa, 

zwanego dalej Studium, następujące obszary udokumentowanego złoża:

1) „Głogów” -  złoże rud miedzi - zawiadomienie Ministra Środowiska, znak: DGiKGkzk- 

479-76/7847/3083/09/AW z dnia 16 lipca 2009 r., o przyjęciu bez zastrzeżeń dodatku nr 4 

do dokumentacji geologicznej złoża rud miedzi „Głogów”;

2) „Głogów Głęboki-Przemysłowy” -  złoże rud miedzi - zawiadomienie Ministra 

Środowiska, znak: DG/kzk/EZD/489-7528/2004 z dnia 30 lipca 2004 r., o przyjęciu bez 

zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża rud miedzi „Głogów Głęboki-Przemysłowy”;

3) „Rudna” -  złoże rud miedzi - zawiadomienie Ministra Środowiska, znak: DGiKGkzk- 

4741-84/8070/9086/1 l/M W  z dnia 5 marca 2012 r., o przyjęciu bez zastrzeżeń dodatku 

nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża rud miedzi „Rudna”;

4) „Sieroszowice” -  złoże rud miedzi - zawiadomienie Ministra Środowiska, znak: 

DGiKGkzk-4741-85/8071/9099/1 l/M W  z dnia 5 marca 2012 r„ o przyjęciu bez zastrzeżeń 

dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża rud miedzi „Sieroszowice”;

5) „Sieroszowice” -  złoże soli kamiennej - decyzja Ministra Środowiska, znak: DGKkzk- 

4741-8160/8/34608/13/MW z dnia 30 sierpnia 2013 r., zatwierdzająca dodatek nr 1 

do dokumentacji geologicznej soli kamiennej występującej ponad złożem rud miedzi 

„Sieroszowice”;
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6) „Bądzów” -  złoże soli kamiennej - decyzja Ministra Środowiska, znak: DGKkzk-4741- 

8161/7/34605/13/MW z dnia 30 sierpnia 2013 r., zatwierdzająca dokumentacje 

geologiczną złoża soli kamiennej „Bądzów”;

7) „Jaczów VIII” -  złoże kruszywa naturalnego - decyzja Starosty Głogowskiego, znak: 

OŚ.6528.2.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., zatwierdzająca dokumentację geologiczną 

złoża kruszywa naturalnego „Jaczów VIII”;

8) „Ruszowice III” -  złoże kruszywa naturalnego - zawiadomienie Starosty Głogowskiego, 

znak: OŚ.7510-27/1/2010/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r., o przyjęciu bez zastrzeżeń 

dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Ruszowice III”;

9) „Ruszowice IV” -  złoże kruszywa naturalnego - zawiadomienie Starosty Głogowskiego, 

znak: OŚ.7510-27/2/2010/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. o przyjęciu bez zastrzeżeń 

dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Ruszowice IV”;

10) „Bądzów I ”  -  złoże kruszywa naturalnego - decyzja Wojewody Legnickiego znak: 

SR.IV.7516-24/98 z dnia 25 listopada 1998 r. zatwierdzająca uproszczoną dokumentację 

geologiczną w kat. C l złoża kruszywa naturalnego „Bądzów I”;

zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą_pgzg.

Zgodnie z art. 95 ustawy pgig  udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody 

podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych 

zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa. W terminie do 2 lat od dnia 

zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar 

udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto, w terminie 6 miesięcy od dnia 

zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów przez właściwy 

organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża węglowodorów obowiązkowo 

wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Art. 96 ustawy pgig  stanowi również, że wojewoda wprowadza obszar udokumentowanego złoża
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kopaliny albo obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 

do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej 

sprawie zarządzenie zastępcze po upływie ww. 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji 

geologicznej w odniesieniu do obszaru udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszaru 

udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla. W odniesieniu 

do złóż węglowodorów wojewoda wprowadza obszar udokumentowanego złoża do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie 

zarządzenie zastępcze po upływie 6 miesięcy od upływu terminu ww. 6 miesięcy od dnia 

zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów przez właściwy 

organ administracji geologicznej. Również art. 208 ustawy pgig  stanowi, że 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 

wojewoda wprowadza udokumentowany obszar kopalin do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze.

Dnia 7 lipca 2015 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęło 

pismo Pana Wojciecha Wojciechowskiego przedstawiciela BRUK ART Wojciech Wojciechowski 

z wnioskiem o wydanie na podstawie art. 96 ust 1 ustawy pgig  zarządzenia zastępczego 

wprowadzającego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Jerzmanowa udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych „Jaczów VIII” . Do ww. wniosku 

dołączono kopię decyzji Starosty Głogowskiego znak: OŚ.6528.2.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego „Jaczów VIH”.

Wojewoda Dolnośląski pismem znak: IF-PP.740.39.2015.OP na podstawie art. 96 ust. 1 

i art. 208 ust. 2 ustawy pgig  wystąpił do: Ministerstwa Środowiska - Departamentu Geologii 

i Koncesji Geologicznych, Marszałka Województwa Dolnośląskiego -  Departamentu Obszarów 

Wiejskich i Zasobów Naturalnych oraz do Starosty Głogowskiego 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 Jerzmanowa i umożliwiającymi wprowadzenie 

graficznego oznaczenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin w granicach gminy 

Jerzmanowa. Wojewoda Dolnośląski wystąpił również do Wójta Gminy Jerzmanowa z prośbą 

o przekazanie aktualnego dokumentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania



przestrzennego w celu weryfikacji jego zapisów i oceny konieczności podejmowania przez 

Wojewodę działań, o których mowa w art. 96 ust. 1 i art. 208 ust. 2 ustawypgig.

Tego samego dnia Wojewoda Dolnośląski wystosował pismo do BRUK ART Wojciech 

Wojciechowski informujące, iż Wojewoda wystąpił do właściwych organów o przekazanie 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów zatwierdzających dokumentacje 

geologiczne lub przyjmujących bez zastrzeżeń dokumentacje geologiczne wraz z załącznikami 

graficznymi, pozwalających na weryfikację zapisów Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa. W ww. piśmie wskazano także, 

że po otrzymaniu stosownych dokumentów zostaną podjęte dalsze działania w celu ostatecznego 

załatwienia sprawy.

Wójt Gminy Jerzmanowa pismem znak: PP.6720.7.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. (data 

wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 28.07.2015 r.) przekazał obowiązujące 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa 

w wersji elektronicznej. Jednocześnie Wójt poinformował, iż na najbliższej sesji Rady Gminy 

Jerzmanowa planowane jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium 

w zakresie wprowadzenia do przedmiotowego dokumentu złoża „Jaczów VIII”, 

a dodatkowo planowane jest przystąpienie do sporządzenia zmiany całego Studium w zakresie 

korekty istniejących uwarunkowań i wprowadzenia zmian z nich wynikających w kierunkach 

Studium.

Odnosząc się do przekazanej ww. piśmie Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 21 lipca 2015 r. 

informacji o planowanym podjęciu przez Radę Gminy Jerzmanowa uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium w zakresie wprowadzenia do przedmiotowego dokumentu złoża 

„Jaczów VIII”, Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r., znak:

IF-PP.740.39.2015.OP wyjaśnił, że Rada Gminy Jerzmanowa nie dopełniła obowiązków 

wnikających z ustawy pgig  w terminie- wskazanym w ww. ustawie, tym samym należało 

stwierdzić, że obowiązek wprowadzenia złoża kruszyw naturalnych „Jaczów VIII” do dokumentu 

Studium spoczął na Wojewodzie Dolnośląskim, a działania podjęte przez Gminę po upływie 

określonego ustawą pgig  terminu nie dają podstaw do odstąpienia przez Wojewodę od czynności 

związanych z realizacją ww. obowiązku. Jednocześnie Wojewoda Dolnośląski poinformował, 

że podjął już działania związane z dopełnieniem obowiązków ustawowych i wystąpił 

do właściwych organów o przekazania dokumentów zatwierdzających dokumentacje geologiczne 

złóż wstępujących na terenie gminy Jerzmanowa, pozwalających na weryfikację zapisów Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa.

Dnia 13 sierpnia 2015 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak: DOW-G.II.7427.114.2015.EW z dnia
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10 sierpnia 2015 r. informujące, że kopie pism i decyzji wraz z załącznikami graficznymi 

dotyczące złóż kopalin, dla których organem właściwym w zakresie administracji geologicznej jest 

Marszałek, zostały przekazane pismem znak: DOW-G.11.7427.146.2014.EW z dnia 22.01.2015 r. 

Poinformowano również, że od dnia 1 stycznia 2015 r. dla terenu gminy Jerzmanowa nie wydano 

żadnej decyzji dotyczącej złóż kopalin, dla których organem właściwym w zakresie administracji 

geologicznej jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dnia 25 sierpnia 2015 r. pismem znak: OŚ.6528.2.2015 (pismo z dnia 21.08.2015 r.) 

Geolog Powiatowy działający z upoważnienia Starosty Głogowskiego przedłożył kopie decyzji 

wraz z załącznikami graficznymi dla złóż kruszyw naturalnych: „Jaczów IIIB”, „Jaczów V”, 

„Jaczów VI”, „Jaczów VII”, „Jaczów VIII”, „Kurowice -  Pole C”, „Ruszowice III” oraz 

„Ruszowice IV”.

Dnia 3 września 2015 r. pismem znak: PP.6720.7.2015 (pismo z dnia 27.08.2015 r.) Wójt 

Gminy Jerzmanowa przekazał wersję elektroniczną Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa zapisaną w postaci plików edytowalnych 

oraz w środowisku oprogramowania ArcGIS.

Dnia 6 października 2015 r. Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego, 

Państwowego Instytutu Badawczego (pismo z dnia 16.09.2015 r.) przekazał kopie decyzji 

zatwierdzających dokumentację geologiczną oraz załączników graficznych zawierających granice 

udokumentowanych złóż, dla których właściwym w sprawie jest minister właściwy do spraw 

środowiska: złoże soli kamiennej „Bądzów”, złoże rud miedzi „Głogów”, złoże rud miedzi 

„Głogów Głęboki-Przemysłowy”, złoże rud miedzi „Rudna” oraz złoże rud miedzi i soli 

kamiennej „Sieroszowice”.

Wojewoda Dolnośląski po analizie pism przekazanych przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego (znak: DOW-G.II.7247.146.2015.EW z dnia 22.01.2015 r.), Starosty

Głogowskiego (znak: OŚ.6528.2.2015 z dnia 21.08.2015 r.) oraz Państwowego Instytutu 

Geologicznego w Warszawie (z dnia 16.09.2015 r.), pismem z dnia 16 października 2015 r. 

ponownie wystąpił do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z prośbą o przekazanie 

brakujących decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną dla złóż surowców ilastych 

„Bądzów”, złoża kruszywa naturalnego „Bądzów I” oraz złoża piasków podsadzkowych „Sucha 

Górna”.

Dnia 10 listopada 2015 r. pismem znak: DOW-G.II.7427.114.2015.EW Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego przekazał brakujące dokumenty dotyczące złóż kopalin 

występujących na terenie gminy Jerzmanowa będących w administracji organu.

W wyniku analizy przekazanych materiałów, zarówno dokumentacji geologicznej jak 

również obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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gminy Jerzmanowa, zwanego dalej Studium, stwierdzono, że na terenie gminy Jerzmanowa istnieją 

złoża, co do których właściwy organ administracji geologicznej zatwierdził (przyjął bez 

zastrzeżeń) dokumentację geologiczną, a które nie zostały ujawnione w obowiązującym Studium.

W związku z powyższym, Wojewoda Dolnośląski podjął decyzję o wszczęciu procedury 

zmierzającej do wprowadzenia następujących udokumentowanych złóż: soli kamiennych 

„Bądzów”, rud miedzi „Głogów”, rud miedzi „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, md miedzi 

„Rudna”, rud miedzi „Sieroszowice”, soli kamiennych „Sieroszowice”, kruszyw naturalnych 

„Jaczów VIII”, kruszyw naturalnych „Ruszowice III”, kruszyw naturalnych „Ruszowice IV” oraz 

kruszyw naturalnych „Bądzów I” do Studium poprzez wydanie zarządzenia zastępczego w trybie 

art. 96 ust. 1 oraz 208 ust. 2 ustawy pgig.

Dnia 2 grudnia 2015 r. pismem znak: IF-PP.740.39.2015.OP Wojewoda Dolnośląski 

zawiadomił Wójta Gminy Jerzmanowa o wszczęciu procedury związanej z wydaniem zarządzenia 

zastępczego. Z uwagi na zapis art. 96 ust. 3 i art. 208 ust. 3 ustawy pgig  Wojewoda przedłożył 

Wójtowi do podpisu projekt porozumienia pomiędzy Wojewodą a Gminą Jerzmanowa, którego 

przedmiotem było określenie zasad finansowania działań wynikających z procedury. Wojewoda 

poinformował również, że ewentualny brak zgody Gminy na zawarcie porozumienia nie zwalnia 

Gminy z ustawowego obowiązku poniesienia kosztów procedury, a ich uiszczenie może być 

dochodzone w drodze sądowej. Pismem znak: PP.670.7.2015 z dnia 11.12.2015 r. Wójt Gminy 

Jerzmanowa wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w celu realizacji 

zadań wynikających z przepisów ustawy pgig. Ww. porozumienie zostało podpisane dnia 

16 stycznia 2016 r. Następnie Wojewoda Dolnośląski przeprowadził zapytanie ofertowe w celu 

wyłonienia wykonawcy wprowadzającego do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa ww. udokumentowane złoża. Umowę 

podpisano dnia 1 marca 2016 r.

Wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego zarządzenia zastępczego wprowadzającego 

obszary udokumentowanych złóż kopalin do studium, zgodnie z art. 96 ust. 2 i art. 208 ust. 2 

ustawy pgig, wywołuje takie same skutki prawne jak zmiana studium sporządzona zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r„ poz. 199 z późn. zm.). Projekt Studium został sporządzony przez osobę, 

o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

Wymagane zmiany wprowadzone zostały zarówno w tekście, jak i na rysunkach Studium 

w formie ujednoliconego projektu z wyróżnieniem projektowanej zmiany, t.j. zgodnie 

z wymogiem §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
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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, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia zastępczego.

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 Urzędu Gminy Jerzmanowa.

Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:

1. Nr 1 -  tekst ujednolicony studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Jerzmanowa z wyróżnieniem wprowadzonej zmiany;

2. Nr 2 -  rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa 

pt.: „Uwarunkowania rozwoju przestrzennego" wykonany w skali 1:10 000;

3. Nr 3 - . rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa 

pt.: „Kierunki rozwoju przestrzennego” wykonany w skali 1:10 000.

Otrzymują:

1. Rada Gminy Jerzmanowa -  wersja elektroniczna i papierowa.

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

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jerzmanowa -  wersja elektroniczna i papierowa.

2. Biuro Organizacyjno Administracyjne -  w/m.
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