
Uchwała Nr XXII/98/2004
Rady Gminy Cisek

z dnia 27 wrze�nia 2004 r.

w sprawie przyst�pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego w gminie Cisek, obejmuj�cego zło�a „Kobylice III”

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 6 poz. 41,
z 2004 r, Nr 141  poz. 1492) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorz�dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r  Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz.1568, z  2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203)  Rada Gminy uchwala, co
nast�puje:

§ 1.
Przedmiotem opracowania miejscowego planu jest obszar cz��ci wsi Kobylice, usytuowany
po południowej stronie drogi wojewódzkiej Nr 410 relacji Re�ska Wie� – Brze�ce,
obejmuj�cy zło�a kruszywa naturalnego „Kobylice III”, w ramach ustanowionego terenu
górniczego okre�lonego na zał�czniku graficznym nr 1.

§ 2.
Granice obszaru dla którego sporz�dza si� w/w plan zostały okre�lone na mapie ewidencji
gruntów w skali 1:5 000, stanowi�cej zał�cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Zakres ustale� obejmuje:
1) przeznaczenie terenu na cele eksploatacji powierzchniowej kopaliny pospolitej wraz

z obiektami i urz�dzeniami towarzysz�cymi,
2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu i ró�nych zasadach

zagospodarowania,
3) lokalne warunki i zasady zagospodarowania terenów, w tym rekultywacj� w kierunku

wodnym z docelowym przeznaczeniem na cele rekreacji i wypoczynku,
4) linie rozgraniczaj�ce drogi publiczne wraz z urz�dzeniami pomocniczymi,
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 4.
Plan sporz�dzony b�dzie na mapach zasadniczych w skali 1:2000.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy.

§ 6.
Traci moc w § 1 pkt 2 ppkt. b uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXXIII/195/2002  z dnia
19 kwietnia 2002 r.

§ 7.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

  Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
  /-/ Paweł Ryborz


