
UCHWAŁA NR XLVIII/439/10  

RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE  

z dnia 1 września 2010 r.  

 

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

górniczego utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych w obszarze górniczym „BUSKO II”, 

w jego części położonej w gminie Pińczów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze /t.j. 

Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm./, w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./, Rada Miejska w Pińczowie 

uchwala co następuje : 

§ 1. Odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 

utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych w obszarze górniczym „BUSKO II”, w jego części położonej 

w gminie Pińczów, w granicach wyodrębnionych liniami koloru niebieskiego na mapie stanowiącej załącznik graficzny 

do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Spółka Akcyjna „Uzdrowisko Busko- Zdrój” wystąpiła z wnioskiem o odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych 

w obszarze górniczym „BUSKO II”, w jego części położonej na terenie gminy Pińczów. Do wniosku załączona została 

decyzja Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2010 roku znak: DGiKGhg-4771-3/16080/09/JM, zmieniająca 

koncesję nr 41/92 z dnia 27 października 1992 roku, wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa na rzecz Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Busko-Zdrój”, zmienioną kolejnymi decyzjami, tj. 

wydanymi przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05 lipca 1996 roku, znak : 

BKk/MZ/1212/96 i z dnia 11 marca 1999 roku, znak : DG/hg/JW./487-817/99 oraz decyzją Ministra Środowiska 

z dnia 10 kwietnia 2000 roku, znak:DG/hg/TS/487-2343/2000, na wydobywanie wód leczniczych ze złóż 

w miejscowości Busko-Zdrój. W/w decyzją Minister Środowiska udzielił Spółce Akcyjnej „Uzdrowisko Busko-

Zdrój” koncesji na wydobywanie wód leczniczych ze złóż w miejscowości Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój, woj. 

Świętokrzyskie, objętych obszarem górniczym „Busko II”, o powierzchni 49,851066 km2, zlokalizowanym na terenie 

gmin : Busko Zdrój, Wiślica i Pińczów . Granice ustanowionego obszaru górniczego „Busko II” pokrywają się 

z wyznaczonym terenem górniczym i zostały przedstawione na załączniku graficznym do przedmiotowej koncesji. 

Z w/w decyzji Ministra Środowiska oraz przedłożonego „Projektu zagospodarowania złoża wód leczniczych w Busku-

Zdroju w granicach projektowanego obszaru górniczego „Busko II”.” wynika, że z uwagi na konieczność 

dostosowania eksploatacji ujęć wód leczniczych prowadzonej dotychczas na obszarze górniczym Busko I”, do 

aktualnych warunków hydrodynamicznych, na wniosek Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Busko- Zdrój” zmieniony został 

dotychczasowy obszar i teren górniczy „Busko I” (o pow. 37,486260 km2) poprzez powiększenie jego zasięgu od 

strony wschodniej i północno – zachodniej (obejmując dodatkowo tereny Gminy Pińczów – część sołectwa Winiary), 

a tym samym utworzony został nowy obszar i teren górniczy „Busko II” (o pow. 49,851066 km2). Z dokumentów tych

jak również z decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 26 czerwca 2009r. znak: GKMŚR-7627/11/09 

o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. : „Wydobywanie kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi : 

B-4b Aleksander, B-8b Michał, B-13 Anna, B-15 Henryk, B-16a Wiesława, B-17 Ignacy, B-19 Małgorzata, B-20 

Andrzej, B-21 Piotr wraz z magazynowaniem w Centralnej Rozdzielni Wód Leczniczych, w projektowanym obszarze 

górniczym „Busko II”, jednoznacznie wynika, że wydobycie wód leczniczych w terenie górniczym „Busko II” nie 

będzie miało destrukcyjnego wpływu na środowisko. Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku - 

Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) dla terenu górniczego sporządza się

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie ust. 6 w/w artykułu stanowi, że jeżeli przewidywane 

szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, Rada Gminy może podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia 

planu, o którym mowa w ust.1. Wobec tego, że eksploatacja wód leczniczych w obszarze górniczym „Busko II”, nie 

będzie powodowała zagrożenia dla środowiska, uzasadnione jest odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Busko II”.  
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 1 września 2010 r.

 
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1




granica obszaru i terenu górniczego ”Busko II” położonego w gminie Pińczów


OG i TG ”Busko II”


OG i TG ”Busko II”


Uwaga: Podkład - mapa topograficzna w skali 1:25 000 przeskalowana z mapy w skali 1:10 000, układ współrzędnych „1965" poziom odniesienia Kronsztadt
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Mapa ustanowionych granic
obszaru górniczego i terenu górniczego
złoża wód leczniczych „Busko II”


Skala 1:25 000
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