
UCHWAŁA NR Xv/95/2011
RADY GMINY CZARNA

zdnia 22 sierpnia20ll r.

1' sprawie ucbwalenia Mi€jscow€go Planu zagospodaroryania Prz€strz€nnego Ilstara Jastrząbka - teren
eksPloataci i kruszYwa".

Na podstawie art' l8 ust.2 pkt'5 usta\ły Z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnyn (DZ'U. z 2001 r. Nr l42
paz'l591 zpóżnięjsTyllli zm'anami) om.z art- 20 ust'l ustawy z dnia 27 marca 2003r' o pIanowaniu

izagospodarowaniu przestrzennyn (Dz'U' Nr 80' poz.'71'7 z późniejszymi Zmianami)' po Stwieldzeniu' że nie
narusza on ustaleń studium Uwarunkowali iKierunków Zagospodarowania Pzestrzęnnego Gminy Czarna
uchwalonym uchwałą Nr xLlŻ90/z00] Rady Cmiiy czarna zdnia 28 grudnia 2001 r' wraz ze Zmianą NI
l studium Rada Gminy czarna uchwala' co następuje:

Rozdział I'
Przepisv ogólne.

s 1' l' Uchwala się Mie.jscowy PIan Zagospodarowania Przestrzennego ,,stara Jastrząbka - telen eksploatacji
kruszywa" zwany dalej planem.

2'PIan obejmuje obszal o powierzchni oko]o 6.6 ha polożony w miejscowości Stara Jastrząbka wgminie
Czarna.

3. Prz€dmiotem ustaleń pIanu ]est wyzucz€nie terenu eksp|oalacji zloża kruszywa nafulalnęgo metodą
odkrywkowąoznaczonęgo na rysunku planu symbolem PE'

s2. l' IntegraIną częścią uchwały jest fysunek planu spoządzony na map;e w skali l:2000, stanowiący
załącznik nr l '

2' Rysunęk planu obowiązuje w zakręsie zastosowanych na rysunku oznaczeń graficŻnych'

Rozdział II.
Prz€pisy szczególow€.

s 3. l' Wyznacza sję leren eksploatacji kruszywa' oŻnaczony na lysunku planu symbolem PE'

2' Ustala się następujące Żasady i warunki zagospodarowania lerenui

1) nakazuje się prowadzenie eksploatacji odkrywkolvęj ZłoŹa kruszywa w sposób gwarantujący ochronę wód

po$ ie..,chnio$ ) cn i podŻjemn) ( Ą przed /lniec/}.7Llenien.

2) doplszoza się lokalizowanie tynczasowych obiektów budowlanych iurządŻeń związanych z eksploatac'ją

z'oŻa''

3) zakaz!łe się sŹucznego obniuania poziomu wód gruntowych przeŻ oclprowadzanie wody z wyrobisk
odkrywkow]'ch,

4) ŻakaŻuję się składorvania odpadów w wyrobiskach odl(rywko$'ch Za wyjątkięm mas ziemnych nadkladu'

5) nakazuje się składowanie mas ziemnych nadkładu na Żwałowiskach wewnętrznych i ich wykorzystanie do prac

rekultywactnych,

6) obowiązuje zachowanię pasów ochrcnnych o sŻcrokości ninimaliej l0 m' od granicy planu przylegającej do

pasa drogowego autostrady A-4 iod drogi wewnętrznej oŻnaczonej symbolem KDw oraz ó m. od pozostałej

części granicy planu - zgodnię z rysunkiem planu,

7) tereny pasów ochronnych należy zagospodarować j ako filary ochronne wyrobiska odkrywkowego'

3. Po zakończeniu ekspIoatacji l$LBzywa i przeprowadzeniu rękultywacji' teren przeunacza się pod zalesienie'

4' obsluga komunikacyjna terenu - drogą wewnętrzną oznaczoną na rysuDku planu symbolem KDw idalei
drogą techn;logiczną wykonaną do celów budowy autostmdy A 4 na odcinku Tanlów Dębica' która łączy się

z drogąpubliczną
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s4. l' WyzDacza się teren drogi wewnętrznej do wywozu eksp]oatowanej kopaliny oznaczony na rysunku
planu symbolem KDw o szerokości w liniach rozgraniczających 7,0 m' i szerokości j ezdn i minimum 3'5 m.

2. Na terenie KDw dopuszcza się lokaliŻację towarŻyszących urządzeń komunikacyjnych.

s 5. l ' Ustala s;ę następuj ące zasady obsługi ter€nll w zakres ie infrastruktury techn icznej '

l) gospodarka ściekami sanitarnymi z zastosowa[iem przenośnych kabin wc lub sanilamych przyczep
kontenerowych,

2) gromadzeDie i usuwanie odpadów stałych komunalnych na zasadach obowiązująlych w gminie

RozdŻiał IIL
Przepisy końcowe.

s 6. Do czasu lealizac'ji ustaleli planu teren pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu'

$ 7. Ustala się 30 procentową stawkę słuŹącą naliczeniu jednorazowych oplat z tytułu wzrostu wańości
nieruchotności w zwią7ku z uchwaleniem planu'

s 8. wykonanje uchwały powięrza się Wójtowi Gminy czama'

s 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowynr wojęwódŹwa PodkaQack;ego i wchodzi w Życie
po upływie 14 dni od dniajej ogłoszenia.
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Zalącznik do Uchwaly Nr xV/95/20ll

Rady Gminy Czaam

z dnia 22 sierpnia 201 I r.

Rysunek planu w sl(ali l:2000
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