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       WOJEWODA  LUBUSKI               Gorzów Wlkp., dnia 19 lutego 2014 r. 

 
                     Jerzy Ostrouch 

                        
 

 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE 

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański  w zakresie wprowadzenia 

udokumentowanych złóż kopalin  

Na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne                   

i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zmianami) zarządza się co następuje: 

 

§ 1.1. Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański uchwalonego uchwałą Nr III/20/03 Rady 

Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  z dnia 28 lutego 2003 r.  

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządzana 

będzie dla obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych miasta i gminy Bytom 

Odrzański.  

§ 2. Obowiązek opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański w zakresie wprowadzenia udokumentowanych 

złóż kopalin wynika z art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne  

i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zmianami).  

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 

Uzasadnienie 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zmianami) w art. 208 wprowadziła obowiązek 

ujawniania przez gminy w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

obszarów złóż kopalin, dla których właściwy organ administracji geologicznej przyjął 

dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń przed dniem wejścia w życie ww. ustawy. Obszar 

udokumentowanego złoża kopalin obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie później niż w terminie 2 lat od dnia 
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wejścia w życie ustawy. Po upływie tego terminu udokumentowany obszar kopalin wprowadza do 

studium wojewoda wydając w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Sporządzone w tym trybie 

studium wywołuje takie same skutki prawne jak studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez radę gminy. Koszty sporządzenia studium 

ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze. 

Ponieważ dwuletni termin wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studiów 

gminnych upłynął 1 stycznia 2014 r. Wojewoda Lubuski  7 stycznia br. wystosował odpowiednie 

pismo do wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z prośbą o informację na temat 

stanu zaawansowania prac w tym zakresie.  W odpowiedzi na powyższe pismo Burmistrz 

Bytomia Odrzańskiego pismem z dnia 12 lutego 2014 r. znak: BR.6720.1.2014 poinformował, że 

gmina Bytom Odrzański nie wywiązała się z obowiązku wprowadzenia do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ustawowym terminie udokumentowanych złóż 

kopalin. Z uwagi na upływ wskazanego terminu wojewoda jest zobowiązany do podjęcia 

czynności w celu wprowadzenia udokumentowanych obszarów kopalin do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański oraz wydania  

w tej sprawie zarządzenia zastępczego, które umożliwi realizację powyższego obowiązku. 

Na niniejsze zarządzenie zastępcze służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego 

2. Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim 

Wojewoda Lubuski 

Jerzy Ostrouch 


