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ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE  

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin  

do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Łagów 

Na podstawie art. 96 ust.1, 2, 3 i 8 oraz art. 208 ust. 2, 3 i 5 ustawy* w związku z art. 

98a ust. 1, 2 i 3 ustawy**  

zarządzam co następuje: 

1. Wprowadzam do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łagów, przyjętego uchwałą nr XXXIII/212/02 Rady Gminy w 

Łagowie z dnia 24 czerwca 2002 r., zmienionego uchwałą nr XXIV/146/06 Rady 

Gminy Łagów z dnia 28 lutego 2006 r.,  uchwałą nr XXXVI/258/10 Rady Gminy 

Łagów z dnia 24 czerwca 2010 r., uchwałą nr XVI/171/13 Rady Gminy Łagów z dnia 

28 marca 2013 r., uchwałą nr XXII.163.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 

2016 r., uchwałą nr XXXVII.263.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 14 września 2018 r., 

uchwałą nr IX.65.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz uchwałą 

nr XVIII.143.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2020 r., następujące 

udokumentowane złoża kopalin: 

a) złoże wód leczniczych „Łagów Lubuski IG-1” – dokumentacja 

hydrogeologiczna zatwierdzona decyzją znak: KDH/013/3963/75 Prezesa 

Centralnego Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 1975 r., 

b) złoże kruszywa naturalnego „Niedźwiedź” – dokumentacja geologiczna 

zatwierdzona decyzją znak: DW.III.7514-10/08 Marszałka Województwa 

Lubuskiego z dnia 16 marca 2009 r., 

c) złoże kruszywa naturalnego „Niedźwiedź I” – dokumentacja geologiczna 

zatwierdzona decyzją znak: DW.III.7514-30/10 Marszałka Województwa 

Lubuskiego z dnia 22 marca 2011 r., 

d) złoże kruszywa naturalnego „Niedźwiedź II” – dokumentacja geologiczna 

zatwierdzona decyzją znak: DW.III.7514-31/10 Marszałka Województwa 

Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r., 

e) złoże kruszywa naturalnego „Niedźwiedź III” – dokumentacja geologiczna 

zatwierdzona decyzją znak: DW.III.7514-32/10 Marszałka Województwa 

Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r., 



f) złoże kruszywa naturalnego „Niedźwiedź IV” – dokumentacja geologiczna 

zatwierdzona  decyzją znak: DW.III.7514-33/10 Marszałka Województwa 

Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r., 

g) złoże kruszywa naturalnego „Niedźwiedź V” – dokumentacja geologiczna 

zatwierdzona decyzją znak: DW.III.7514-34/10 Marszałka Województwa 

Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r., 

h) złoże kruszywa naturalnego „Poźrzadło” – dokumentacja geologiczna 

(dodatek Nr 1) zatwierdzona decyzją znak: DW.III.7427.6.2013 Marszałka 

Województwa Lubuskiego z dnia 22 marca 2013 r., 

i) złoże kruszywa naturalnego „Sieniawa” – dokumentacja geologiczna 

zatwierdzona decyzją znak: DW.III.7427.15.2018 Marszałka Województwa 

Lubuskiego z dnia 19 lipca 2018 r., 

j) złoże węgla brunatnego „Sieniawa 1” – dokumentacja geologiczna 

(dodatek Nr 1) zatwierdzona decyzją znak: DGK-ZDK.734.7.2021.AJ Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 18 maja 2021 r., 

k) złoże węgla brunatnego „Sieniawa 2” – dokumentacja geologiczna 

zatwierdzona decyzją znak: DGiKGkzk-4741-12/7950/51100/10/AW Ministra 

Środowiska z dnia 25 października 2010 r. 

l) złoże węgla brunatnego „Sieniawa-siodło IX-XVI” – dokumentacja 

geologiczna (dodatek Nr 2) zatwierdzona decyzją znak: DGiKGkzk-4741-

13/7951/51097/10/AW Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r., 

m) złoże węgla brunatnego „Torzym” – dokumentacja geologiczna 

zatwierdzona decyzją znak KZK/012/W/5948/91/92/B Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 sierpnia 1992 r. 

2. Złoża wymienione w ust. 1 zostały opisane i przedstawione graficznie w załączniku 

do niniejszego zarządzenia zastępczego i stanowią jego integralną część. 

3. Obciążam Gminę Łagów kosztami sporządzenia niniejszego zarządzenia 

zastępczego w wysokości 1600 zł (słownie: tysiąc sześćset zł brutto). Wskazana 

kwota stanowi równowartość wydatku poniesionego przez Lubuski Urząd 

Wojewódzki, w związku z realizacją zobowiązania wobec wyłonionego Wykonawcy 

z tytułu faktury za wykonanie „Opracowanie dokumentacji dotyczącej 

wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów”. Powyższą kwotę 

należy przekazać na rachunek Wojewody Lubuskiego: 

25101017040023522230000000. Termin płatności wymienionych kosztów upływa 30 

dnia, od dnia wydania zarządzenia zastępczego. 

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łagów. 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Na niniejsze zarządzenie zastępcze służy prawo wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od 

dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. 
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