
ZARZi\DZ NIE ZASTF;PCZE NR ){J 
WOJEWO Y MAZOWIECKIEGO 

z dnia~ Fc1z..I() 1(\ ' (,,-~021 r. 
w sprawie wprowadzenia obszarow udokumentowanych zlo:i kopalin do studium 

uwarunkowan i kierunkow zagOj POdarOwania przestrzennego gminy Siubice 

Na podstawie art. 96 ust. I pkt I J ust. 3 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 20 II r. Prawo 

geologiczne i g6rnicze (Oz. U. z 2021 r. poJ . 1420) zarz~dza siy, co nastypuje: 

§ 1. Do studium uwarunkowafl i kicrunk~w zagospodarowania przestrzennego gminy Slubiee, 

przyjytego uchwa1~ nr V.34.20 19 Rady Gm!iny Slubice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: Studium 

uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Slubice wprowadza siy 

obszary udokumentowanych zlM kopalin: I 
I) z10ze kruszywa naturalnego "Wymysly Polskie HI" w miejscowosciach Wymysle Polskie 

i Alfons6w; 

2) zloze kruszywa naturalnego "Leon6w III ' w miejscowosci Leon6w. 

§ 2. I. Czesc studium uwarunkowan i kicr~nk6W zagospodarowania przestrzennego gminy Slubiec 

okrdlaj~ca uwarunkowania obowi~zuje ~cznie z za1~cznikami do zarz~dzenia zastypczego, 

o kt6rych mowa w ust. 2 pkt I i 2. 

2. Zal~cznikami do zarz~dzenia zastypczeg s~: 


I) tekstowe okrdlenie obszar6w, 0 ktorych Imowa w § I, stanowi~ce za1~cznik nr I do zarz~dzenia; 


2) graficzne okreslenie obszarow, 0 kt6rych mowa w § I, stanowi~ce za!~cznik nr 2 do zarz~dzenia; 


3) dane przestrzenne stworzone dla s udium gminy S1ubice, stanowi~ce za!~cznik nr 3 


do zarz~dzenia. 

ponosi w calosci gmtna, kt6rej obszaru dotyczy§ 3. Koszty sporz~dzenia zmlany 

zarz~dzenie zastypcze. 

§ 4. Wykonanie zarz~dzenia powierza siy \)'6j towi Gminy Slubice. 

§ 5. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem odpisania. 
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UZ SADNIENIE 

W dniu stycznia 2012 r. weszla w zycie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologicznc i gamicze, dalcj zwana r.g.g., ktara wprowadzila obowiljZck ujawniania 

w studiach uwarunkowan i kierunkow zagpspodarowania przestrzennego gmin m. in. obszarow 
I 

udokumentowanych z10z kopalin. Na po~stawie art. 95 ust. 2 p.g.g. gmina ma obowiqzek 

wprowadzic ww. element srodowiska do studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 

przestrzennego gminy, zwanym dalej stu6ium, w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia 

dokumentacji geologicznej przez Wlasc J y organ administracji geologicznej. Ustawodawca 

przewidzia1 jednoczeSnie wart. 208 ust. I .g.g., ze obszary z1M kopalin, dla ktorych w1asciwy 

organ administracji geologicznej przyjq1 d ,kumentacjy geologicznq bez zastrzezen przed dniem 

wejscia w zycie ww. ustawy i ktore nie Z<Dstary wprowadzone do studium - gmina wprowadza 
I 

do aktu polityki przestrzennej, nie p6Zniej niil w terminie 2 lat od dnia wejscia w zycie ww. ustawy.
I 

Po bezskutecznym uplywie ww. terminow obowiqzek wprowadzenia udokumentowanych obszarow 

zlM kopalin do studium przechodzi na tOjeWOd~, kt6ry wydaje w tej sprawie zarzadzenie 

zastypcze (art. 96 ust. 1 pkt 1 p.g.g. oraz art. 08 ust. 2 p.g.g.). 

Przepisy p.g.g. nie regulujq jedndczeSnie szczeg010wego trybu i zasad dotyczqcych 

wprowadzania przez wojewody obszarow l dokumentowanych z1M kopalin w formie zarzqdzen 

zastypczych . .laden z przepisow ww. usJ WY nie wskazuje na koniecznosc stosowania przez 

wojewody procedury planistycznej unormo Ianej w ustawie z dnia 23 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U z 2021 r. poz. 741 z p6Zn. zm., dalej zwana p.z.p.). 

Przepisy p.g.g. normujq natomiast, ze zarzqdr enie zastypcze wydane w tym trybie, wyw01uje skutki 

prawne takie jak studium oraz to, iz prze isy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Oz. U. z 2021 r. poz. 1372, dalej zwana s.g. ) nalezy stosowac odpowiednio. 

W ~ontekscie p~wyzszego, nalez I zwrocic uwagy, ,na to, i.z zarzqdzenie za~typc~e 

wprowadzaHce do studlum obszary udot umentowanych z10z kopalm, ma na celu Jedynte 

uzupe1nienie jego zapisow 0 pojedyncze ustalenia. Obowiqzek wprowadzania obszarow 

udokumentowanych z1M kopal in, ktory powstaje w przypadku zaniechania gminy w tym 

przedmiocie, sprowadza siy de Jacto' edynie do nanteSlenta odpowiednich elementow 

w warstwie informacyjnej studium, ktore Sq pochodnq przyjytej dokumentacji geologicznej 

przez w1asci~e organy administracji geolt! gic~nej. Kieruja~ si'. bowi~m wykladnia j,zykowa, 

sformu10wante "wprowadza" nalezy rozum ec Jako czynnosc nanleSlenta poprawkl, uzupelnienia 
I 

czegos itp. Z uwagi na powyzsze wojewo a wprowadza udokumentowane obszary z1M kopalin 

jedynie do czysci uwarunkowan, tj. cZyfci bydqcej inwentaryzacjq dotychczasowego stanu 



prawnego. Natomiast rozwoJu terenu lezy wi 

kompetencji gminy, sktadaj'lcej na co wynika z dyspozycji art. 3 ust. 1 

p.z.p. W mysl przywotanego polityki przestrzennej na 

gminy, naleZy do zadan wlasnych Natomiast z art. 85 i 

dziatalnosci'l gminn'! sprawowany zgodnosci z 

nadzoru moze wkraczae w dziatalnose tylko w przypadkach 

samym wojewoda nie moze w uprawnienia gminy w tym przedmiocie i 

o kierunkach zmian w strukturze gminy, tj. 0 przeznaczeniu tych ,prpn,'nA/ 

S,! zlokalizowane obszary udokumentowanych ztM kopalin. Uzasadnionym 

ze zmiana studium zast~pczym jest dokonywana 

zawieraj'lcej uwarunkowania. rowniez stanowisko, ze 

dokonuj,!ce w zakresie obszarow udokumentowanych 

kopalin jedynie w powinno bye poprzedzone dtugotrwal,! 

inne organy i instytucje oraz SD(){e~;::ze i kosztown'! procedur,!, w trybie 

iz w sposob jednoznaczny, co do podstaw prawnych stosowania wynikaj,!cej 

z p.z.p., w przedmiocie zmiany studium dokonywanej zarz(}dzeniem wojewody, 

wypowiedziaf si~ Naczelny Administracyjny w wyroku z dnia 21 akt II 

OSK 1178115. 

W zwi(}zku z w przeciwienstwie do 

z uwagi na koniecznose uwzglydnienia w nim wystypowania obszarow udokumentowanych ztoz 

kopalin na procedury wynikaj'lc(} z wojewoda sam 

okresla " ....LM.l1,IU ww. obszarow do studium. 

Po nr7f'nIY,\U studium gminy Stub ice, wykazu obszarow udokumentowanych 

ZfOZ mazowieckiego Panstwowy Instytut 

Geologiczny Badawczy, w oparciu 0 w Systemie 

Gospodarki i MIDAS i Narodowym Archiwum Geologicznym PIG, 

a takZe decyzj i dokumentacj~ administracji 

geologicznej, erOiZOlno. iz w cz~sci okreslaj(}cej ww. studium powinno bye 

uzupefnione °mt()rrn dotycz(}ce nieujawnionych udokumentowanych ztoz 

kopalin, tj. w tekstowej i graficznej 0 informacje naturalnego,1'11'"\'"'\11"7<1 

piaskow skaleniowo-kwarcowych: " Wymysle Polskie III" oraz ... nne"" III". 

dokumentacje geologiczne naturalnego: 

- "WymysJe lll" decyzja Starosty Plockiego znak 19 z dnia 28.02.20 19r., 

..Lt~onow III" Starosty Plockiego, znak SR-III.6528.7.2019 z dnia 2.04.2019r. 

http:28.02.20


Gmina w przewidzianym wart. 5 ust. 2 p.g.g. terminie me wprowadzila obszar6w 

udokumentowanych zl6z kopalin do stud um, co przes~dzilo 0 koniecznosci podjycia krok6w 

w celu wydania zarz~dzenia zastypczego. 

Dzialaj~c zatem w oparciu 0 art. 96 p.g.g. Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 23 lipca 

2021 r., znak WNP-II .742 .39.2021, zawia ' omil Rady Gminy Slubice 0 wszczyciu postypowania 

w sprawie wydania zarz~dzenia zastypczegb wprowadzaj~cego do studium gminy Slubice obszary 

udokumentowanych zl6Z kopalin. I 
W toku prowadzonego postypowan·a zlecono opracowanie dokumentacji zmtany studium 

gminy Slubice w zakresie obszar6w udo umentowanych zl6Z kopalin, skladaj~cej siy z czysci 

tekstowej oraz graficznej - mapy w skali 1: 25 000 z naniesionym udokumentowanymi zlozami 

dotychczas nieujawnionymi w studium. aj~c zas na uwadze art . 10 ust. 1 pkt II p.z.p., 

sporz~dzono dokumentacjy zmiany studiu1 w jego czysci dotycz~cej uwarunkowan, uzupelniaj~c 

ty czysc studium 0 informacje, wI zakresie dotychczas nieujawnionych obszar6w 

udokumentowanych zloz kopalin. wYkonlana w ww. formie dokumentacja stanowi zal~czniki 

do niniejszego zarz~dzenia. 

Zmiana studium w formie zarz~dzenia zastypczego Wojewody Mazowieckiego wyworuje 

takie same skutki prawnejak zmiana studiUr uchwalona przez rad, gminy. 

lednoczeSnie pouczam, ze Gminie w swietle art. 98 ust. 1 s.g . sluzy na zarz~dzenie 

zastypcze skarga do Wojew6dzkiego S~d , Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni 

od dnia doryczenia wnoszona za posrednict em organu, kt6ry skarzone zarz~dzenie wydal. 


