
ZARZJ.\DZENIE ZAST~PCZE 

WOJEWODY t AZOWIECKIEGO 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia obszar6w Ud~kUmentowanYCh zt6i kopalin do studium 

uwarunkowan i kierunk6w zagospod,arowania przestrzennego gminy Stubice 

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1, uJt. 3 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i g6rnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 i 1339) zarzqdza si~, co nast~puje:
I 

§ 1. Do studium uwarunkowan i kierun 16w zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stubice, przyj~tego uchwatq nr V.34.2019 Rady Gminy Stubice z dnia 7 lutego 2019 r. 


w sprawie: Studium uwarunkowan i kieru k6w zagospodarowania przestrzennego gminy 


Stubice wprowadza si~ obszary udokumentowanych zt6z kopalin: 


1) w cz~sci tekstowej i graficznej ztoze krusl!zywa naturalnego "Juliszew VI" w miejscowosci 


Juliszew; 


2) w cz~sci graficznej ztoze kruszywa n1aturalnego "Grabowiec IV" w miejscowosci 

Grabowiec. 


§ 2. 1. Cz~sc studium uwarunkowan iJ kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 


gminy Stubice okreslajqca uwarunko ,ania obowiqzuje tqcznie z zatqcznikami 


do zarzqdzenia zast~pczego, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

l

2. Zatqcznikami do zarzqdzenia zast~pczego S'q: 


1) zatqcznik tekstowy okreslajqcy obszar, 0 k~6rym mowa w § 1 pkt 1; 

2) zatqcznik graficzny okreslajqcy obszary, 0 ~t6rych mowa w § 1; 


3) dane przestrzenne stworzone dla studium !gminy Stubice. 


·· t d· I . t'· . k'· b d§ 3. Koszty sporZq dzenia zmlany 5 u lum 8onosl w ca OSCI gmlna, toreJ 0 szaru otyczy 

zarzqdzenie zast~pcze. I 

§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ W' jtowi Gminy Stubice. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem pof Pisania. 



UZAS DNIENIE 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszta w zycie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i g6rnicze, dalej zwana p.g .., kt6ra wprowadzita obowiqzek ujawniania 
w studiach uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gmin m. in. 
obszar6w udokumentowanych zt6z kopalin ! Na podstawie art. 95 ust. 2 p.g.g. gmina ma 
obowiqzek wprowadzic ww. element srodowiska do studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego gminy, Izwanym dalej studium, w terminie do 2 lat 
od dnia zatwierdzenia dokumentacji gedlogicznej przez wtasciwy organ administracji 
geologicznej. Ustawodawca przewidziat jedrloczesnie wart. 208 ust. 1 p.g.g., ze obszary zt6z 
kopalin, dla ktorych wtasciwy organ ad~inistracji geologicznej przyjqt dokumentacj~ 
geologicznq bez zastrzezen przed dniem J ejscia w zycie ww. ustawy i ktore nie zostaty 

I 

wprowadzone do studium - gmina wprowadza do aktu polityki przestrzennej, nie poiniej niz 
I 

w terminie 2 lat od dnia wejscia w zycie ww. ustawy. Po bezskutecznym uptywie 
ww. terminow obowiqzek wprowadzenia udokumentowanych obszarow zt6z kopalin 
do studium przechodzi na wojewod~, ktoty wydaje w tej sprawie zarzqdzenie zast~pcze 
(art. 96 ust. 1 pkt 1 p.g.g. oraz art. 208 ust. 2 p.g.g.) . 

Przepisy p.g.g. nie regulujq jednoczesnie szczegotowego trybu i zasad dotyczqcych 
wprowadzania przez wojewod~ obszarow udokumentowanych zt6z kopalin w formie 
zarzqdzen zast~pczych. Zaden z przepisow ww. ustawy nie wskazuje na koniecznosc 
stosowania przez wojewod~ procedury planistycznej unormowanej w ustawie z dnia 
23 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 293 z p6in. zm., dalej zwana p.z.p.). ~rzepiSY p.g.g. normujq natomiast, ze zarzqdzenie 
zast~pcze wydane w tym trybie, wywotpje skutki prawne takie jak studium oraz to, 

I 
iz przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713 
z poin. zm., dalej zwana s.g. ) nalezy stosowac odpowiednio. 

W kontekscie powyzszego, nalezy !zwr6cic uwag~, na to, iz zarzqdzenie zast~pcze 
wprowadzajqce do studium obszary udokumentowanych zt6i kopalin, ma na celu jedynie 
uzupetnienie jego zapisow 0 pojedyncze ustalenia. Obowiqzek wprowadzania obszarow

ludokumentowanych zt6z kopalin, ktory ppwstaje w przypadku zaniechania gminy w tym 
przedmiocie, sprowadza si~ de facto je~ynie do naniesienia odpowiednich element6w 

I 
w warstwie informacyjnej studium, ktore Sq pochodnq przyj~tej dokumentacji geologicznej 
przez wtasciwe organy administracji geolokicznej. Kierujqc si~ bowiem wyktadniq j~zykowq, 
sformutowanie "wprowadza" nalezy r~zumiec jako czynnosc naniesienia poprawki, 
uzupetnienia czegos itp. Z uwagi na powyisze wojewoda wprowadza udokumentowane 
obszary ztoz kopalin jedynie do cz~sci l,lwarunkowan, tj. cz~sci b~dqcej inwentaryzacjq 
dotychczasowego stanu faktycznego i prawnego. Natomiast zmiana kierunkow rozwoju 
terenu lezy w wytqcznej kompetencji gfniny, sktadajqcej si~ na wtadztwo planistyczne, 
co wynika z dyspozycji art. 3 ust. 1 p.z.p. W mysl przywotanego przepisu ksztattowanie 
i prowadzenie polityki przestrzennej na lerenie gminy, nalezy do zadan wtasnych gminy. 
Natomiast zgodnie z art. 85 i 87 S.g., n . dzor nad dziatalnosciq gminnq sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodnosci z prawem, a organ nadzoru moze wkraczac w dziatalnosc 
gminnq tylko w przypadkach okreslony~h ustawami. Tym samym wojewoda nie moze 
ingerowac w uprawnienia gminy w tyro przedmiocie i decydowac 0 kierunkach zmian 
w strukturze przestrzennej gminy, tj. 0 prlzeznaczeniu tych terenow, gdzie Sq zlokalizowane 
obszary udokumentowanych zt6z kopalin. Uzasadnionym wydaje si~ zatem, ie zmiana 
studium wprowadzona zarzqdzeniem iast~pczym jest dokonywana jedynie w cz~sci 



zawierajqcej uwarunkowania. Powyisze wspiera rowniei stanowisko, ie zarzqdzenie 
zast~pcze dokonujqce wymuszonej aktualizacji studium w zakresie obszarow 
udokumentowanych ztoi kopalin jedynie w cz~sci uwarunkowan, nie powinno bye 
poprzedzone dtugotrwatq (angaiujqcq inne organy i instytucje oraz spoteczenstwo) 
i kosztownq procedurq, w trybie p.z.p. Dodae naleiy, ii w sposob jednoznaczny, co do braku 
podstaw prawnych stosowania procedury wynikajqcej z p.Z.p., w przedmiocie zmiany 
studium dokonywanej zarzqdzeniem zast~pczym wojewody, wypowiedziat si~ Naczelny Sqd 
Administracyjny w wyroku z dnia 21 sierpnia 2015 r., sygn. akt II OSK 1178/15. 

W zwiqzku z powyiszym w przeciwienstwie do gminy, ktora nowelizujqc studium 
z uwagi na koniecznose uwzgl~dnienia w nim wyst~powania obszarow udokumentowanych 
ztoi kopalin na terenie gminy, musi stosowae procedur~ wynikajqcq z p.z.p. (art. 33), 
wojewoda sam okresla zakres i tryb wprowadzania ww. obszarow do studium. 

Po przeprowadzonej analizie studium gminy Stubice, wykazu obszarow 
udokumentowanych ztoi kopalin dla terenu wojewodztwa mazowieckiego sporzqdzonego 
przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, w oparciu 0 dane 
zgromadzone w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS i Narodowym 
Archiwum Geologicznym PIG, a takie decyzji zatwierdzajqcych dokumentacj~ geologicznq 
przez wtasciwe organy administracji geologicznej, stwierdzono, ii w cz~sci okreslajqcej 
uwarunkowania, ww. studium powinno bye uzupetnione 0 informacje dotyczqce 
nieujawnionych dotychczas obszarow udokumentowanych ztoi kopalin, tj. w cz~sci 

tekstowej i graficznej 0 informacj~ dotyczqCq ztoia kruszywa naturalnego - piaskow 
skaleniowo- kwarcowych "Juliszew VI", ktorego dokumentacja geologiczna zostata 
zatwierdzona decyzjq Starosty Ptockiego SR-1I1.6528.14.2018 z dnia 4.10.2018r.; w cz~sci 
graficznej 0 informacj~ dotyczqcq ztoia kruszywa naturalnego - piaskow skaleniowo
kwarcowych "Grabowiec IV", ktorego dokumentacja geologiczna zostata zatwierdzona 
decyzjq Starosty Ptockiego SR-1I1.6528.9.2016 z dnia 31.08.2016r. oraz zmieniona decyzjq 
tego samego organu zatwierdzajqcq dodatek nr I, SR-1I1.6528.14.2016 z dnia 5.01.2017r. 

Gmina w przewidzianym wart. 95 ust. 2 p.g.g. terminie nie wprowadzita obszarow 
udokumentowanych ztoi kopalin do studium, co przesqdzito 0 koniecznosci podj~cia krokow 
w celu wydania zarzqdzenia zast~pczego. 

Dziatajqc zatem w oparciu 0 art. 96 p.g.g. Wojewoda Mazowiecki pismem 
z dnia 8 wrzesnia 2020 r., znak WNP-11.742.44.2020, zawiadomit Rad~ Gminy Stubice 
o wszcz~ciu post~powania w sprawie wydania zarzqdzenia zast~pczego wprowadzajqcego 
do studium gminy Stubice obszary udokumentowanych ztoi kopalin. W tym miejscu wyjasnie 
naleiy, ii przez wprowadzenie udokumentowanych obszarow zt6i kopalin do studium, 
naleiy rozumiee ujawnienie tych ztoi z co najmniej podaniem ich nazwy w cz~sci tekstowej 
oraz w cz~sci graficznej wraz z oznaczeniem ich granic w studium. Trzeba zatem zauwaiye, 
ie ztoie "Juliszew VI" w sposob ewidentny nie zostato ujawnione w studium gminy, tak 
w jego cz~sci tekstowej jak i graficznej. Natomiast w przypadku ztoia "Grabowiec IV" naleiy 
stwierdzie, ie granice ztoia przedstawione na cz~sci graficznej uwarunkowan odbiegajq 
od rzeczywistych granic ztoia wynikajqcych z przyj~tej dokumentacji geologicznej. Naleiato 
zatem prawidtowo wprowadzie ztoie do cz~sci graficznej studium, ukazujqc jego wtasciwe 
granice. 

W toku prowadzonego post~powania zlecono opracowanie dokumentacji zmiany 
studium gminy Stubice w zakresie obszarow udokumentowanych ztoi kopalin, sktadajqcej si~ 
z cz~sci tekstowej oraz graficznej - mapy w skali 1: 25 000 z naniesionymi 
udokumentowanymi ztoiami dotychczas nieujawnionymi w studium. Majqc zas na uwadze 



art. 10 ust. 1 pkt 11 p.z.p., sporzqdzono l dokumentacj~ zmiany studium w jego cz~sci 
dotyczqcej uwarunkowan, uzupetniajqc t~ C~~sC studium 0 informacje, w zakresie dotychczas 
nieujawnionych obszarow udokumentowanych ztoi kopalin. Wykonana w ww. formie 

1 
dokumentacja stanowi zatqczniki do niniejszego zarzqdzenia. 

Zmiana studium w formie zarzqdzenia zast~pczego Wojewody Mazowieckiego 
wywotuje takie same skutki prawne jak zmiJna studium uchwalona przez rad~ gminy. 

Jednoczesnie pouczam, ie Gminie w swietle art. 98 ust. 1 s.g. stuiy na zarzqdzenie 
zast~pcze skarga do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie w terminie 
30 dni od dnia dor~czenia wnoszona za po$rednictwem organu, ktory skarione zarzqdzenie 
wydat. 
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