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UCHWAIA Nr XLIX/458/2010 

RAŚY MIśJSKIśJ W GIOGOWIś MAIOPOLSKIM 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRźśSTRźśNNśGO TśRśNÓW źIOvA GAźU źIśMNśGO KUPNO W TYM 

ZAGOSPODAROWANIE ODWIERTU GAZOWEGO KUPNO-4 Z ŚROGĄ ŚOJAźŚOWĄ 
ORAź GAźOCIĄGÓW KOPALNIANYCH POIOvONYCH W GMINIś GIOGÓW 

MAIOPOLSKI WOJśWÓŚźTWO POŚKARPACKIś 

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 

2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 3 ust. 1, 

art. 4 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunie–szymi zmianami) 
 

Rada Miejska w GJogowie MaJo”olskim uchwala, 

co nastę”uje: 
 

IŁ PRźśPISY OGÓLNś 

 

§ 1. 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 
Uwarun—owaL i Kierun—ów źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy GJogów MaJo”ols—i 
uchwalonym UchwaJą Nr XLIVł407ł2002 Rady 
Miejskiej w GJogowie MaJo”ols—im z dnia 29 maja 

2002 r. z ”óunie–szymi zmianami, uchwala się 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRźśSTRźśNNśGO TśRśNÓW źIOvA GAźU 
ZIEMNEGO KUPNO W TYM ZAGOSPODAROWANIE 

ODWIERTU GAZOWEGO KUPNO-4 Z ŚROGĄ 
ŚOJAźŚOWĄ ORAź GAźOCIĄGÓW KOPALNIANYCH 
POIOvONYCH W GMINIś GIOGÓW MAIOPOLSKI 
WOJśWÓŚźTWO POŚKARPACKIśŁ  

 

2. Plan miejscowy, o —tórym mowa 
w ust. 1 obejmuje tereny o powierzchni 9.8010 ha 

przeznaczone pod odwiert Kupno 4, tereny 

infrastru—tury gazowe–, tereny rolnicze wraz ze strefą 
—ontrolowaną wzdJuw trasy gazociągów —o”alnianych 

oraz tereny komunikacji i dróg wyznaczone 
w terenach rolniczych i le`nych w mie–scowo`ci Budy 
GJogows—ie Gmina GJogów MaJo”ols—iŁ  

 

§ 2. 1. Ustalenia MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TśRśNÓW źIOvA GAźU źIśMNśGO KUPNO W TYM 

ZAGOSPODAROWANIE ODWIERTU GAZOWEGO 

KUPNO-4 Z ŚROGĄ ŚOJAźŚOWĄ ORAź 
GAźOCIĄGÓW KOPALNIANYCH POIOvONYCH 
W GMINIś GIOGÓW MAIOPOLSKI WOJśWÓŚźTWO 
PODKARPACKIE zwanego w dalszym ciągu uchwaJy 
”lanem, stanowią tre`ć ninie–sze– uchwaJyŁ  

 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:  
 

1)  rysunek planu na mapie w skali 1:2000 

stanowiący źaJączni— Nr 1,  
 

2)  rozstrzygnięcia dotyczące roz”atrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu miejscowego, 

stanowiące źaJączni— Nr 2,  
 

3)  rozstrzygnięcia dotyczące s”osobu realizac–i 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami ustawy o finansach publicznych 

stanowiące źaJączni— Nr 3Ł  
 

3. Rysunek planu na mapie w skali 1:2000 

obowiązu–e w zakresie:  

 

1)  granic terenów ob–ętych ”lanem,  
 

2)  ”rzeznaczenia terenów oraz ich oznaczeL,  
 

3)  linii rozgranicza–ących tereny o równym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania 

oraz ich oznaczeLŁ  
 

§ 3. Ile—roć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy –est mowa o:  

 

1)  uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą 
UchwaJę Rady Mie–s—ie– w GJogowie 
MaJo”ols—im, o ile z tre`ci ”rze”isu nie wyni—a 
inaczej,  

 

2)  ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi,  

 

3)  przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”owinno 
”rzewawać na danym terenie, wyznaczonym 
liniami rozgranicza–ącymi,  

 

4)  przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć rodza–e ”rzeznaczenia inne niw 
podstawowe, —tóre uzu”eJnia–ą lub wzbogaca–ą 
przeznaczenie podstawowe.  

 

§ 4. 1Ł Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie 
”odstawowe terenów:  
 

1)  tereny górnicze, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolem PG, o powierzchni 0.0180 ha,  
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2)  tereny infrastruktury gazowej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami IG, o powierzchni 

0.3160 ha,  

 

3)  tereny lasów, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami ZL, o powierzchni 6.2570 ha,  

 

4)  tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 

symbolami R, o powierzchni 2.4600 ha,  

 

5)  tereny komunikacji, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KS, o powierzchni 0.0380 ha,  

 

6)  tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDW, o powierzchni 

0.6220 ha,  

 

7)  tereny ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczone na 

rysunku planu symbolami KDX, o powierzchni 

0.0900 ha,  

 

2Ł Przeznaczenie ”odstawowe ”rzewawa–ące na 
danym terenie, przeznaczenie dopuszczalne 

uzu”eJnia–ące lub wzbogaca–ące ”rzeznaczenie 
”odstawowe oraz zasady zagos”odarowania terenów, 
zostaJo ustalone w ”rze”isach szczegóJowych dla 
”oszczególnych terenówŁ  

 

§ 5. Ustala się zasady ochrony `rodowis—a, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  

 

1)  ”rzy zagos”odarowaniu terenów nalewy 
uwzględnić ”oJowenie w obszarze specjalnej 

ochrony ”ta—ów NATURA 2000 Puszcza 
Sandomierska, kod obszaru PLB 180 005, 

zgodnie z ”rze”isami szczegóJowymi ninie–sze– 
uchwaJy,  

 

2)  przy zagospodarowaniu terenów ”oJowonych 
w obszarze górniczym KUPNO ustanowionym 
decyz–ą Ministra _rodowis—a Nr 7ł2007 z dnia 

8 marca 2007 rŁ nalewy s”eJnić warun—i zgodnie 
z ”rze”isami szczegóJowymi ninie–sze– uchwaJyŁ  
 

§ 6. 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
dotyczące realizacji infrastruktury technicznej:  

 

1)  sieci infrastru—tury techniczne– oraz urządzenia 
infrastru—tury techniczne– nalewy lo—alizować 
w terenach rolniczych,  

 

2)  *  

 

3)  do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury 
technicznej w ”asach dróg ograniczonych 

liniami rozgranicza–ącymi,  
 

4)  do”uszcza się ”rzebudowę —olizy–nych 
elementów uzbro–enia t–Ł linii 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.  

 

2Ł  Warun—i dotyczące realizac–i infrastru—tury 
zostaJy ustalone w ”rze”isach szczegóJowych dla 
poszczególnych terenówŁ  

 

 

 

IIŁ PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

 

§ 7. Śla terenów górniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 3.PG, o powierzchni 

0.0180 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania:  

 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
z projektowanego ciągu ”ieszo-jezdnego 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 

03ŁKŚX, ”owiązanego —omuni—acy–nie ”o”rzez 
drogi wewnętrzne z drogami publicznymi,  

 

2)  do”uszcza się lo—alizac–ę odwiertów gazowych,  
 

3)  do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej w tym gazociągów 
kopalnianych,  

 

4)  do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci 
z wydzieleniem dziaJ—i ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury gazowej,  

 

5)  teren ogrodzić ogrodzeniem trwaJymŁ  
 

§ 8. Śla terenów infrastru—tury gazowe–, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.IG, 

o powierzchni 0.0240 ha, 4.IG, o powierzchni 0.1600 

ha, 8.IG, o powierzchni 0.0310 ha, oraz 12.IG, 

o ”owierzchni 0Ł1010 ha, ustala się nastę”u–ące 
warunki zagospodarowania:  

 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
z projektowanego ciągu ”ieszo-jezdnego 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 

03.KDX oraz z dróg wewnętrznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

01ŁKŚW oraz 02ŁKŚW ”owiązanych 
komunikacyjnie z drogami publicznymi,  

 

2)  do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej w tym gazociągów 
kopalnianych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami GK.  

 

§ 9. Śla terenów lasów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 2.ZL, o powierzchni 

5.3900 ha, 6.ZL, o powierzchni 0.0650 ha, 7.ZL, 

o powierzchni 0.7200 ha, 9.ZL, o powierzchni 

0.0120 ha, oraz 11.ZL, o powierzchni 0.0700 ha, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania:  
 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z ciągu 
pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 03.KDX oraz z dróg wewnętrznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

01ŁKŚW oraz 02ŁKŚW ”owiązanych 
komunikacyjnie z drogami publicznymi,  

 

2)  do”uszcza się realizac–ę budowli i urządzeL 
związanych z gos”odar—ą le`ną i meliorac–ą 
wodną, urządzeL turystycznych, dróg le`nych 
i ”ar—ingów le`nych,  

 

3)  *  
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§ 10. Śla terenów rolniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 10.R, o powierzchni 

2 4600 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania:  

 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów systemem 
istnie–ących ciągów ”ieszo-jezdnych i dróg 
wewnętrznych ”owiązanych —omuni—acy–nie 
z drogami publicznymi,  

 

2)  do”uszcza się lo—alizac–ę dróg do–azdowych do 
gruntów rolnych oraz urządzeL i rowów 
melioracyjnych,  

 

3)  nie do”uszcza się lo—alizac–i zabudowy 
kubaturowej,  

 

4)  do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej w tym gazociągów 
kopalnianych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami GK.  

 

§ 11. Śla terenów —omuni—ac–i, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 5.KS, o powierzchni 

0Ł0400 ha ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania:  

 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z ciągu ”ieszo-

–ezdnego 03ŁKŚX ”o”rzez drogi wewnętrzne 
”owiązane —omuni—acy–nie z drogami 

publicznymi,  

 

2)  do”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingów 
o nawierzchni utwardzonej,  

 

3)  do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym gazociągów 
kopalnianych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami GK.  

 

§ 12. Śla terenów tym dróg wewnętrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01.KDW, 

o powierzchni 0.1300 ha oraz 02.KDW, o powierzchni 

0Ł4960 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania:  

 

1)  drogi o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
minimum 8.0 m,  

 

2)  szero—o`ć –ezdni minimum 5Ł0 m,  
 

3)  do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym gazociągów 

kopalnianych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami GK.  

 

§ 13. Śla terenów ciągów ”ieszo-jezdnych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 03.KDX, 

o ”owierzchni 0Ł0900 ha, ustala się nastę”u–ące 
warunki zagospodarowania:  

 

1)  szero—o`ć ciągów ”ieszo-jezdnych w liniach 

rozgranicza–ących minimum 5.0 m,  

 

2)  do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym gazociągów 
kopalnianych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami GK.  

 

IIIŁ PRźśPISY KOKCOWś 

 

§ 14. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt—owania 
terenu.  

 

§ 15. Ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu 
o”Jaty związane– ze wzrostem warto`ci nieruchomo`ci 
w wyniku uchwalenia niniejszego planu 

w wyso—o`ciach:  
 

--  5 % dla terenów oznaczonych symbolami 
R, ZL,  

 

--  10 % dla terenów oznaczonych symbolami 

KDW, KDX, KS  

 

--  15 % dla terenów oznaczonych symbolami 
PG, IG.  

 

§ 16. Wy—onanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi GJogowa MaJo”ols—iegoŁ  

 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—arpackiego.  

 

* Stwierdzenie niewawno`ci § 6 ust. 

1 pkt 2 oraz § 9 pkt 3 uchwaJy - rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Podkarpackiego 

nr P.II.0911/43/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
 

Karol Kamler 
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źAIĄCźNIK NR 2 

do UchwaJy Nr XLIXł458ł2010 

Rady Mie–s—ie– w GJogowie MaJo”ols—im 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

ROźSTRźYGNIĘCIA ŚOTYCźĄCś ROźPATRźśNIA UWAG WNIśSIONYCH ŚO PROJśKTU MIśJSCOWśGO PLANU 
źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO TśRśNÓW źIOvA GAźU źIśMNśGO KUPNO W TYM 

ZAGOSPODAROWANIE ODWIERTU GAZOWEGO KUPNO-4 ź ŚROGĄ ŚOJAźŚOWĄ ORAź GAźOCIĄGÓW 
KOPALNIANYCH POIOvONYCH W GMINIś GIOGÓW MAIOPOLSKI WOJśWÓŚźTWO POŚKARPACKIś 

 

Projekt MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TśRśNÓW źIOvA GAźU źIśMNśGO KUPNO W TYM 
ZAGOSPODAROWANIE ODWIERTU GAZOWEGO 

KUPNO-4 ź ŚROGA ŚOJAźŚOWĄ ORAź 
GAźOCIĄGÓW KOPALNIANYCH POIOvONYCH 
W GMINIś GIOGÓW MAIOPOLSKI WOJśWÓŚźTWO 
POŚKARPACKIś zostaJ wyJowony wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowis—o do ”ublicznego wglądu 
w Urzędzie Mie–s—im w GJogowie MaJo”ols—im od dnia 
19 listopada 2009 roku do dnia 10 grudnia 

2009 ro—uŁ Publiczną dys—us–ę nad rozwiązaniami 
”rzy–ętymi w ”ro–e—cie ”lanie wyznaczono na 
6 grudnia 2009 rŁ Poniewaw 6 grudnia wy”adaJ 
w niedzielę, wyJowenie ”rzedJuwono do 20 grudnia 
2009 rŁ a ”ubliczną dys—us–a nad rozwiązaniami 
”rzy–ętymi w ”ro–e—cie ”lanie ”rzeJowono na 
18 grudnia 2009 rŁ OgJoszenia w ”rasie, 
obwieszczenia na tablicy ogJoszeL oraz w Biuletynie 
Informac–i Publiczne– u—azaJy się na 7 dni ”rzed 
terminem wyJowenia ”ro–e—tu planu i na 7 dni przed 

terminem ”rzedJuwenia o—resu wyJoweniaŁ źgodnie 
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

—awdy —to —westionu–e ustalenia ”rzy–ęte w ”ro–e—cie 
”lanu mie–scowego mowe wnie`ć uwagi. Uwagi na 

”i`mie nalewaJo s—Jadać do Burmistrza GJogowa 
MaJo”ols—iego z ”odaniem imienia i nazwis—a lub 
nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz 

oznaczenia nieruchomo`ci, —tóre– uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 

2010 r. 

 

W dniu 18 grudnia 2009 rŁ Burmistrz GJogowa 
MaJo”ols—iego otrzymaJ ”ismo od Pana Mariana Sz”ala 
z uwagami do projektu planu miejscowego. Uwagi 

dotyczą nastę”u–ących zagadnieL: 
 

1Ł W –a—im trybie zostaJ wybrany ”odmiot do 
opracowania projektu planu i dlaczego w ten s”osób? 

 

2Ł W –a—im trybie zostaJ wybrany ”odmiot do 
opracowania ekofizjograficznego, prognozy do 

oddziaJywania na `rodowis—o i dlaczego w ten 
s”osób? Ja—ie —oszty z tego tytuJu ”oniesie gmina? 

 

3Ł Ja—ie wnios—i do ”lanu zgJosiJa gmina 
w stosunku do swoich gruntów ”rzed roz”oczęciem 
opracowania? 

 

4Ł Ja—ie uwagi do ”ro–e—tu ”lanu zgJosiJa 
gmina? 

 

5Ł Ja—ie materiaJy uródJowe zostaJy ”rze—azane 
”rzez gminę do wy—onawcy w celu wy—onania 
”ro–e—tu? Kto wy—onaJ ma”ę do celów o”racowania 

”lanu i naniósJ na ma”ę odwiert geologiczny i w –a—im 
”ostę”owaniu geodezy–nym? 

 

6Ł Ja—ie materiaJy uródJowe do o”racowania 
”lanu zgromadziJ ”odmiot wy—onu–ący ”ro–e—t? 

 

7Ł Ja—ą o”inie udzieliJ Burmistrz gminy do 
decyz–i zatwierdza–ące–? 

 

- ”lan badaL geologicznych dla odwiertu Kupno-4 

 

- decyzji koncesyjnej dla wykonania odwiertu 

 

- do decyzji koncesyjnej na wydobywanie 

kopaliny 

 

- do ”ro–e—tu zagos”odarowania zJowa —o”aliny 

 

- do decyz–i zatwierdza–ące– ”lan ruchu za—Jadu 
górniczegoŁ 

 

8Ł Ja—ie o”inie uzgadnia–ące uzys—aJ Burmistrz 

od organów o”iniu–ących ”ro–e—t zagos”odarowania 
terenów zJowa gazu ziemnego? 

 

9Ł Kto i —iedy wy—onaJ ocenę oddziaJywania na 
`rodowis—o wydobywania —o”alin odwiertem Ku”no-4 

na terenie gminy GJogów? 

 

10Ł Kto –est wJa`cicielem zJowa —o”aliny na 
terenie gminy GJogów i –a—i do—ument wJasno`ci na to 
istnieje? 

 

11Ł Ja—ie umowy zawarJ Burmistrz 
z ”odmiotem zainteresowanym e—s”loatac–ą —o”aliny? 

 

12Ł Na –a—ich warun—ach i w –a—i s”osób 
zostanie wybrany ”odmiot, —tóremu gmina udostę”ni 
grunt do eksploatacji górnicze–? 

 

13Ł Ja—a ”owierzchnia gruntu związana –est 
z ”rowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarcze– na terenie 
o”racowania i –a—ie —orzy`ci ”rzyniesie gminie? 

 

14Ł Kto i dlaczego we fragmencie dziaJe— 
geodezy–nych ustaliJ granice o”racowania ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego ｦ ”rzygotowaJ ta—i 
wniosek dla Rady Gminy? 

 

15Ł Ja—i –est s—Jad chemiczny —o”aliny i ”Jynów 
zJowonych oraz tem”eratura i ci`nienie w rurociągach? 

 

16Ł Ja—ie– `rednicy i ile rurociągów i z –a—imi 
substanc–ami będzie w obszarze ob–ętym planem? 

 

17Ł W –a—i s”osób będzie się odbywaJa —ontrola 
strefy zagrowenia ”owarem i wybuchem, 
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promieniowaniem, drganiami od odwiertu 

i rurociągów? 

 

18Ł W –a—i s”osób, —iedy nastą”i i ”rzez —ogo 
re—om”ensata utraty warto`ci gruntów w wyni—u 
za”isów ”lanu zagospodarowania przestrzennego ｦ 

za—azy zabudowy i ograniczenia rodza–ów ”rodu—c–i 
i stosowania s”rzęty technicznego? 

 

19Ł Ślaczego w wyJowonym ”ro–e—cie bra— –est 
materiaJów uródJowych o”racowania, o”racowania 
e—ofiz–ograficznego, ”rognozy oddziaJywania na 
`rodowis—o i analizy e—onomiczne– ”ro–e—tu dla 
”oszczególnych nieruchomo`ci? Czy materiaJem 
uródJowym –est IRiS czy ”lan ruchu —o”alni? 

 

20Ł Na ”odstawie, –a—ich —ryteriów do—onano 
”odziaJu terenu na górniczy i gazowniczy? 

 

21Ł Co oznacza ”o–ęcie —o”alnia gazu, jaki 

obszar za–mu–e, w —tórych ”un—tach roz”oczyna się 
i —oLczy wydobycie? 

 

22Ł W rurociągach na terenie o”racowania –est 
paliwo gazowe PN-C-04750, PN-C-04753 czy 

to—syczna —o”alina gazowa z siar—owodorem, rtęcią, 
i innymi zanieczyszczeniami? 

 

23. Rurociągi będą budowane na ”owierzchni 
ziemi, na esta—adach czy ”od ziemią, gdy –est bra— 
mowliwo`ci —ontroli stanu technicznego? Kto i —iedy 
i w –a—im ”ostę”owaniu o tym decydu–e? 

 

24Ł Ja—ie– wiel—o`ci –est strefa ochronna od 
odwiertu, dlaczego takiej wielko`ci, –a—ie czynni—i 
i —ryteria w”Jywa–ą na to i –a— zostanie 
zagospodarowana ta strefa? 

 

25Ł Ja—ie– wiel—o`ci są strefy —ontrolowane od 
rurociągów, dlaczego ta—ie– wiel—o`ci i –a—ie czynni—i 
i —ryteria w”Jywa–ą na te ustalenia? W –a—i s”osób 
zostanie zagos”odarowana ta strefa, —to będzie 
o”JacaJ ”odat—i i –a— utrzymywaJ? 

 

26Ł W –a—i s”osób będzie ”rowadzony 
monitoring kopalni, eksploatacji odwiertu 

i rurociągów? 

 

27Ł Ja—ie –est obecnie tJo a—ustyczne na terenie 
opracowania? 

 

28Ł W –a—i s”osób będzie ”rowadzona 

likwidacja kopalni? 

 

29Ł W –a—i s”osób zostanie zagos”odarowane 
wyrobis—o górnicze ”o wydobyciu naturalnego gazu 
ziemnego? 

 

30Ł Proszę o wy–a`nienie, dlaczego za—Jady 
ubez”ieczeniowe wyJączyJy z ogólnych warun—ów 
ubezpieczenie szkody spowodowane planem ruchu 

za—Jadu górniczegoŁ 
 

31Ł Czy gmina —ierowana tros—ą o ma–ąte— 
wJasny i miesz—aLców uzys—iwaJa inne niezalewne 
opinie o ustaleniach projektu planu? Kto i jakie 

obliczenia ”rze”rowadzono dla o—re`lenia strefy 

zagrowenia wybuchem rurociągów, strefy w”Jywu 
drgaL? 

 

32Ł W –a—i s”osób –est —ontrolowany lobbing 
zainteresowanego ”rzedsiębiorcy na ustalenie ”lanu? 

 

33. Kiedy zostanie opracowany plan 

zagospodarowania zgodnie z art. 53 prawa 

geologiczno - górnicznego? 

 

34Ł Czy gmina zwracaJa się o ”omoc lub o”inie 

w opracowaniu planu do Stowarzyszenia Gmin 

Górniczych lub innych niezalewnych organizac–i? 

 

35. Jakie jest stanowisko Burmistrza w sprawie 

”ro–e—tu nowego ”rawa geologiczno górniczego ”o 
I czytaniu w Sejmie? 

 

36. Dlaczego projektu planu i prognozy 

oddziaJywania na `rodowis—o, ”roto—oJu z dys—us–i nie 
opublikowano na stronach internetowych gminy tak 

–a— to czynią inniŁ Co Burmistrz ma do u—rycia? 

 

37Ł Czy gmina zawarJa dodat—owe 
ubez”ieczenie ma–ąt—owe i zdrowotne ws—ute— 
wzrostu ryzy—a i zagrowenia ”owarowego, 

wybuchowego i zdrowotnego? 

 

38Ł Czy Burmistrzowi GJogowa znany –est 
wy—az geodezy–ny nieruchomo`ci terenu —o”alni 
i obszaru górniczego? 

 

39Ł Czy gmina ”owoJa ”odmiot wJasny ta— –a— 
do wody i —analizac–i, do realizac–i zadania wJasnego 
zaopatrzenia w gaz zgodnie z art. 7 ustawy 

o samorządzie gminnym czy w ”artnerstwie ”ubliczno 
”rywatnym z wJa`cicielami gruntów? 

 

W od”owiedzi na zgJoszone uwagi Burmistrz 
GJogowa MaJo”ols—iego wydaJ źarządzenie 

Nr 28/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie 

rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego, w —tórym nie 
uwzględniJ uwag dotyczących ”ro–e—tu 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRźśSTRźśNNśGO TśRśNÓW źIOvA GAźU 
ZIEMNEGO KUPNO W TYM ZAGOSPODAROWANIE 

ODWIERTU GAZOWEGO KUPNO-4 Z DROGĄ 
ŚOJAźŚOWĄ ORAź GAźOCIĄGÓW KOPALNIANYCH 
POIOvONYCH W GMINIś GIOGÓW MAIOPOLSKI 
WOJśWÓŚźTWO POŚKARPACKIś zJowonych ”rzez 
Pana Mariana Szpala. 

 

W zakresie nieuwzględnionych ”rzez Burmistrza 
GJogowa MaJo”olskiego uwag, Rada Miejska 
w GJogowie MaJo”olskim ”ostanawia: 

 

Nie uwzględnić uwag wniesionych do ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w dniu 23 lipca 2009 r. przez Pana Mariana Szpala. 

 

Uzasadnienie 

 

wniesione w dniu 18 grudnia 2009 r. przez Pana 

Mariana Sz”ala uwagi dotyczą nie —on—retnych ustaleL 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ale wyJonienia Wy—onawcy, ustalenia 
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za—resu i ”roblematy—i ”ro–e—tu ”lanu, s”orządzania 
”ro–e—tu ”lanu, uzys—anych o”inii i uzgodnieL, 
s—ut—ów finansowych uchwalenia ”lanu mie–scowego, 

”otenc–alnych zagroweL wyni—a–ących z lo—alizac–i 
odwiertu gazowego i gazociągów —o”alnianychŁ 
 

ad 1. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- W –a—im trybie zostaJ wybrany ”odmiot do 
opracowania projektu planu i dlaczego w ten 

s”osób? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu miejscowego 

ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Rada Miejska w GJogowie MJ”Ł ”od–ęJa uchwaJę 
Nr VIIł71ł2007 z dnia 24 ma–a 2007 rŁ o ”rzystąpieniu 

do s”orządzenia ”lanu mie–scowego obszaru 
górniczegoŁ Śo”iero w styczniu 2009 rŁ zawarto 
umowę z ”odmiotem u”rawnionym do ”ro–e—towania 
zagospodarowania przestrzennego w skali regionalnej 

i lo—alne–Ł źgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych z 10 czerwca 1994 r. Dz. U.94.76.344 

z ”óunie–szymi zmianami) ”rocedura wyboru 
wy—onawcy nie wymagaJa ”ostę”owania 
przetargowego. 

 

ad 2. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- W –a—im trybie zostaJ wybrany ”odmiot do 
opracowania ekofizjograficznego, prognozy do 

oddziaJywania na `rodowis—o i dlaczego w ten 
s”osób? Ja—ie —oszty z tego tytuJu ”oniesie 
gmina? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 poz.717 z póunie–szymi zmianami)Ł 
O”racowanie e—ofiz–ograficzne zostaJo zlecone 
w 2007 rŁ ”rzez PGNIG SŁAŁ w Warszawie OddziaJ 
w Sano—u ”odmiotowi od wielu lat ws”óJ”racu–ącemu 
ze s”óJ—ąŁ Czę`ć zes”oJu autors—iego uczestniczyJa 
wcze`nie– w s”orządzaniu między innymi Studium, 

Uwarun—owaL i Kierun—ów źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy GJogów MaJo”ols—iŁ Prognozę 
oddziaJywania na `rodowis—o o”racowaJa mgr Janina 
Nowa—Ł Gmina nie ”onosi wadnych —osztów z tego 
tytuJuŁ źgodnie z ”orozumieniem zawartym z PGNiG 
S.A. Warszawa OddziaJ Sano— 29 czerwca 2007 rŁ 
wszel—ie —oszty s”orządzenia ”ro–e—tu ”lanu –a— 
i s—ut—ów finansowych uchwalenia ”lanu ”oniesie 
Inwestor. 

 

ad 3. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ie wnios—i do ”lanu zgJosiJa gmina 
w stosun—u do swoich gruntów ”rzed 
rozpoczęciem o”racowania? 

Gmina nie zgJosiJa w stosun—u do swoich gruntów 
”rzed roz”oczęciem o”racowania 

wadnych wnios—ówŁ 
 

ad 4. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ie uwagi do ”ro–e—tu ”lanu zgJosiJa gmina? 

Gmina ”owoJaJa Komis–ę Urbanistyczno-

Archite—toniczną, —tóra zgJosiJa nastę”u–ące uwag do 

projektu planu: 

 

- za”isy w tre`ci uchwaJy dotyczące 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego 

wymaga–ą —ore—ty, 
 

- nie”rawidJowy za”is dotyczący strefy 
bez”ieczeLstwa odwiertu na terenie 1ŁPG, 

 

- zmienić za”is dotyczący zagospodarowania 

lasów oznaczonych symbolem źL, 
 

- do”recyzowanie ustaleL dotyczących 
dopuszczenia zabudowy na terenach rolnych 

oznaczonych literą RŁ 
 

ad 5. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ie materiaJy uródJowe zostaJy ”rze—azane 
”rzez Gmina ”rze—azaJa Wykonawcy 

nastę”u–ące gminę do wy—onawcy w celu 
wy—onania ”ro–e—tu? Kto wy—onaJ ma”ę do 
celów o”racowania ”lanu i naniósJ na ma”ę 
odwiert geologiczny i w –a—im ”ostę”owaniu 
geodezyjnym? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Gmina ”rze—azaJa Wy—onawcy nastę”u–ące 

materiaJy: 
 

1. Ko”ia ma”y zasadnicze– do celów 
opiniodawczych w skali 1:2000 

2. Kopia mapy zasadnicze– do celów ”ro–e—towych 
w skali 1:2000 

 

3. Kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 

 

4.  O”isy ta—sacy–ne lasu PGL Nadle`nictwo 
GJogów MaJo”ols—i 

 

5. U”roszczony Plan Urządzenia Lasu wJasno`ci 
osób fizycznych 

 

6. Studium Uwarun—owaL I Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

GJogów MaJo”ols—iŁ 
 

Ma”a do s”orządzenia ”lanu zostaJa wy—u”iona 
w Powiatowym O`rod—u Śo—umentac–i Geodezy–no-

Kartograficzne– w Rzeszowie i tam mowna 
”rawdo”odobnie uzys—ać informac–ę o tym, —to 
naniósJ na ma”ę odwiert geologiczny i w jakim 

”ostę”owaniu geodezy–nymŁ 
 

ad 6. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ie materiaJy uródJowe do o”racowania ”lanu 
zgromadziJ ”odmiot wy—onu–ący ”ro–e—t? 

Wy—onawca zgromadziJ nastę”u–ące materiaJy 
wy–`ciowe: 
 

1. Ko”ia ma”y zasadnicze– do celów 
opiniodawczych w skali 1:2000 

 

2. Ko”ia ma”y zasadnicze– do celów ”ro–e—towych 
w skali 1:2000 
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3. Kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 

 

4.  O”isy ta—sacy–ne lasu PGL Nadle`nictwo 
GJogów MaJo”ols—i 

 

5.  U”roszczony Plan Urządzenia Lasu wJasno`ci 
osób fizycznych 

 

6.  Studium Uwarun—owaL I Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

GJogów MaJo”ols—iŁ 
 

ad 7. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ą o”inie udzieliJ Burmistrz gminy do decyz–i 
zatwierdza–ące–? 

 

-  ”lan badaL geologicznych dla odwiertu Ku”no-4 

 

- decyzji koncesyjnej dla wykonania odwiertu 

 

- do decyzji koncesyjnej na wydobywanie 

kopaliny 

 

- do ”ro–e—tu zagos”odarowania zJowa —o”aliny 

 

-  do decyz–i zatwierdza–ące– ”lan ruchu za—Jadu 
górniczegoŁ 

 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
 

ad 8. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

-  Ja—ie o”inie uzgadnia–ące uzys—aJ Burmistrz 
gminy od organów o”iniu–ących ”ro–e—t 
zagos”odarowania terenów zJowa gazu 
ziemnego? 

 

Pro–e—t ”lanu uzys—aJ nastę”u–ące uzgodnienia i o”inie: 
 

-  uzgodnienie Wojewody Podkarpackiego 

w Rzeszowie, 

 

-  uzgodnienie źarządu Wo–ewództwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, 

 

-  uzgodnienie Starosty Rzeszowskiego 

w Rzeszowie, 

 

-  uzgodnienie Wo–ewódz—iego Urzędu Ochrony 
źabyt—ów w Przemy`lu Śelegatura 
w Rzeszowie, 

 

-  uzgodnienie PaLstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. 

 

-  uzgodnienie Śyre—tora Regionalnego źarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

 

-  uzgodnienie Śyre—tora O—ręgowego Urzędu 
Górniczego w Kro`nie, 

 

-  o”inię Regionalnego Śyre—tora Ochrony 
_rodowis—a w Rzeszowie, 

 

-  o”inię Gminne– Komis–i Urbanistyczno-

Archite—toniczne– w GJogowie MJ”Ł 
 

ad 9. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Kto i kiedy wy—onaJ ocenę oddziaJywania na 
`rodowis—o wydobywania —o”alin odwiertem 
Kupno-4 na terenie gminy GJogów? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
 

ad 10. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Kto –est wJa`cicielem zJowa —o”aliny na terenie 
gminu GJogów i –a—i do—ument wJasno`ci na to 
istnieje? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
źgodnie z artŁ 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.05.228.1947 

z ”óunie–szymi zmianami) zJowa —o”alin niestanowiące 
czę`ci s—Jadowych nieruchomo`ci gruntowe– są 
wJasno`cią S—arbu PaLstwaŁ 
 

ad.11. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ie umowy zawarJ Burmistrz z ”odmiotem 
zainteresowanym e—s”loatac–ą —o”aliny? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Burmistrz zawarJ z PGNiG SŁAŁ w Warszawie OddziaJ 
w Sanoku 29 czerwca 2007 r. porozumienie 

w s”rawie s”orządzenia dla inwestycji celu 

publicznego miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenów zJowa gazu ziemnego KUPNO 
w tym zagospodarowania odwiertu gazowego Kupno 

4 z drogą do–azdową oraz gazociągów —o”alnianych 
”oJowonych w Gminie GJogów MaJo”ols—iŁ 
 

ad 12. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- Na –a—ich warun—ach i w –a—i s”osób zostanie 
wybrany ”odmiot, —tóremu gmina udostę”ni 
grunt do e—s”loatac–i górnicze–? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
 

ad 13. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- Ja—a ”owierzchnia gruntu związana –est 
z ”rowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarcze– na 
terenie o”racowania i –a—ie —orzy`ci ”rzyniesie 
gminie? 

źostaJ s”orządzony bilans terenów, —tóry wy—azu–e 
”owierzchnie ob–ęte ”lanem: 
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 PG IG ZL R KS KDW KDX  

1.IG        0.0240 

2.ZL   5.3900     5.3900 

3.PG 0.0180       0.0180 

4.IG  0.1600      0.1600 

5.KS     0.0380   0.0380 

6.ZL   0.0650     0.0650 

7.ZL   0.7200     0.7200 

8.IG  0.0310      0.0310 

9.ZL   0.0120     0.0120 

10.R    2.4600    2.4600 

11.ZL   0.0700     0.0700 

12.IG  0.1010      0.1010 

01.KDW      0.1260  0.1260 

02.KDW      0.4960  0.4960 

03.KDX       0.0900 0.0900 

 0.0180 0.3160 6.2570 2.4600 0.0380 0.6220 0.0900 9.8010 

 

 

źostaJa o”racowana ”rognoza s—ut—ów finansowych 
w tym: 

 

1.  Prognoza w”Jywu na dochody wJasne i wydat—i 
gminy. 

 

2.  Prognoza w”Jywu na wydat—i związane 
z realizac–ą inwestyc–i z za—resu infrastru—tury 
technicznej. 

3. Wnios—i i zalecenia dotyczące ”rzy–ęcia 

”ro”onowanych rozwiązaL wyni—a–ące 
z uwzględnienia ich s—ut—ów finansowychŁ 

Opracowanie jest elementem dokumentacji 

”lanistyczne– zgodnie z ustawą o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 

z ”óuniejszymi zmianami). 

Po realizac–i ustaleL ”lanu mie–scowego ”rognozowany 
”rzyrost dochodów budwetu Gminy GJogów MaJo”ols—i 
wyniesie: 

Po realizac–i ustaleL ”lanu mie–scowego ”rognozowany 
”rzyrost dochodów budwetu Gminy GJogów MaJo”ols—i 
wyniesie: 

 

- od gruntów związanych z ”rowadzeniem 
dziaJalno`ci gos”odarcze–               3 948,00 zJ 

 

- od budyn—ów związanych z ”rowadzeniem 
dziaJalno`ci gos”odarcze–                     0,00 zJ 

 

- od budowli 2% x 226 000,00 zJ     4 520,00 zJ 
 

- z o”Jaty e—s”loatacy–ne– od koncesjonariusza 

w 2010 r .                                   3 140,00 zJ 
 

Razem ”odat—i i o”Jaty na ”oziomie cen na 2009 ro— 

                                                       11 608,00 zJ 
 

Razem podatki na poziomie cen 2009       - 906,00 zJ 
 

OgóJem ”rzyrost budwetu na 2010 ro—    10 702,00 zJ 
 

ad 14. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

-  Kto i dlaczego we fragmencie dziaJe— 
geodezy–nych ustaliJ granice o”racowania planu 

zagospodarowania przestrzennego ｦ 

”rzygotowaJ ta—i wniose— dla Rady Gminy? 

wykracza poza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Granice o”racowania ustalono —ieru–ąc się lo—alizac–ą 
istnie–ącego odwiertu gazowego Kupno-4 oraz 

o”tymalną trasą gazociągów w —ierun—u O`rod—a 
Zbioru Gazu w mie–scowo`ci WideJ—a Gmina 
Kolbuszowa. 

 

ad 15. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- Ja—i –est s—Jad chemiczny —o”aliny i ”Jynów 
zJowonych oraz tem”eratura i ci`nienie 

w rurociągach? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Wydobywany gaz jest gazem wysoko metanowym 

o zawarto`ci o—oJo 97 % CH4 oraz o—oJo 3% N2Ł Gaz 
wydobywany będzie ”od ”eJnym ci`nieniem 
gJowicowym Pgs 5,5 MPa i temperaturze 12 0C 

 

ad 16. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ie– `rednicy i ile rurociągów i z –a—imi 
substanc–ami będzie w obszarze ob–ętym 
planem? 

wykracza poza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
PoJowony będzie rurociąg o `rednicy ŚN 50 mm 
—tórym ”rzesyJany będzie gaz z odwiertu, oraz 

rurociąg ŚN 15 mm do ”rzesyJu metanolu, —tóry 
będzie zatJaczany ”rzy gJowicy odwiertu K-4 do 

gazociągu ŚN 50 mmŁ 
 

ad 17. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- W –a—i s”osób będzie się odbywaJa —ontrola 
strefy zagrowenia ”owarem i wybuchem, 
promieniowaniem, drganiami od odwiertu 

i rurociągów? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Wydobywany gaz ziemny z odwiertu i transportowany 

rurociągami w czasie normalne– e—s”loatac–i nie będzie 
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uródJem ”owstawania strefy zagrowenia ”owarem 
i wybuchem, ”romieniowania i drgaLŁ Kontrola 
odwiertu i gazociągów ”rowadzona będzie zgodnie 
z harmonogramem ustalonym przez Kierownika Ruchu 

źa—Jadu GórniczegoŁ 
 

ad 18. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- W –a—i s”osób, —iedy nastą”i i ”rzez —ogo 
re—om”ensata utraty warto`ci gruntów 
w wyni—u za”isów ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego ｦ zakazy zabudowy 

i ograniczenia rodza–ów ”rodukcji i stosowania 

s”rzęty technicznego? 

Wyso—o`ć odsz—odowaL dla wJa`cicieli nieruchomo`ci 
w sytuacji, gdy korzystanie z niej w dotychczasowy 

s”osób lub zgodny z dotychczasowym 
”rzeznaczeniem staJo się niemowliwe bądu istotnie 
ograniczone na staJe lub czasowo ustalono na 

”ostawie zawartych umów w analogicznych 
”rzy”ad—ach na szero—o`ci 10 m wzdJuw odcin—a 
gazociągu: 
- ”rzebiega–ącego ”rzez grunty rolne 

w wyso—o`ci 6 zJ za 1 m2 gruntu 6,00 zJł1 m2 

x 10.0 m x 200 m                      12 000,00 zJ 
- przebiega–ącego ”rzez grunty zalesione 

w wyso—o`ci 15 zJ za 1 m2 gruntu 20,00 zJł1 
m 2 x 10.0 m2 x 100 m               20 000,00 zJ 

Razem                                               32 000Ł00 zJ 
 

W wyni—u ”orozumienia zawartego ”omiędzy Gminą 
GJogów MaJo”olski a PGNIG wszelkie odszkodowania 

dla wJa`cicieli nieruchomo`ci w sytuac–i, gdy 
—orzystanie z nie– w dotychczasowy s”osób lub 
zgodny z dotychczasowym ”rzeznaczeniem staJo się 
niemowliwe bądu istotnie ograniczone na staJe lub 
czasowo zostaną zrealizowane ”rzez PGNIG. 

 

ad 19. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- Ślaczego w wyJowonym ”ro–e—cie bra— –est 
materiaJów uródJowych o”racowania, 
opracowania ekofizjograficznego, prognozy 

oddziaJywania na `rodowis—o i analizy 
e—onomiczne– ”ro–e—tu dla ”oszczególnych 
nieruchomo`ci? Czy materiaJem uródJowym –est 
IRiS czy plan ruchu kopalni? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Projekt MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TśRśNÓW źIOvA GAźU źIśMNśGO KUPNO W TYM 
ZAGOSPODAROWANIE ODWIERTU GAZOWEGO 

KUPNO-4 ź ŚROGĄ ŚOJAźŚOWĄ ORAź 
GAźOCIĄGÓW KOPALNIANYCH POIOvONYCH 
W GMINIś GIOGÓW MAIOPOLSKI 
WOJśWÓŚźTWO POŚKARPACKIś zostaJ wyJowony 
wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o do 
”ublicznego wglądu w Urzędzie Mie–s—im w GJogowie 
MaJo”ols—im od dnia 19 listo”ada 2009 ro—u do dnia 
10 grudnia 2009 ro—uŁ Publiczną dys—us–ę nad 
rozwiązaniami ”rzy–ętymi w ”ro–e—cie ”lanie 
wyznaczono na 6 grudnia 2009 rŁ Poniewaw 6 grudnia 
wy”adaJ w niedzielę, wyJowenie ”rzedJuwono do 
20 grudnia 2009 rŁ a ”ubliczną dyskusja nad 

rozwiązaniami ”rzy–ętymi w ”ro–e—cie ”lanie 
”rzeJowono na 18 grudnia 2009 rŁ OgJoszenia 

w prasie, obwieszczenia na tablicy ogJoszeL oraz 
w Biuletynie Informac–i Publiczne– u—azaJy się na 7 dni 
”rzed terminem wyJowenia ”ro–e—tu ”lanu i na 7 dni 
”rzed terminem ”rzedJuwenia o—resu wyJoweniaŁ 
Prognoza s—ut—ów finansowych nie –est do—umentem 
wy—Jadanym do ”ublicznego wgląduŁ 
 

ad 20. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Na ”odstawie, –a—ich —ryteriów do—onano 
”odziaJu terenu na górniczy i gazowniczy? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
 

ad 21. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

-  Co oznacza ”o–ęcie —o”alnia gazu, –a—i obszar 
za–mu–e, w —tórych ”un—tach roz”oczyna się 
i —oLczy wydobycie? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
O—re`lenie —o”alnia gazu wyni—a z ”rze”isów Prawa 
Geologicznego i Górniczego, o—re`lonych w artŁ 6 i 7 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

(ŚzŁUŁ2005Ł228Ł1947): Ko”alnię stanowi miejsce 

wydobywania kopaliny (gazu ziemnego 

w mie–scowo`ci Ku”no) ”rzez źa—Jad Górniczy 
w granicach obszaru górniczegoŁ źa—Jad Górniczy to 
wyodrębniony technicznie i organizacy–nie zes”óJ 
`rod—ów sJuwących bez”o`rednio do wydobywania 
—o”aliny ze zJowa, w tym wyrobis—a górnicze, obie—ty 
budowlane oraz technologicznie związane z nim 
obie—ty i urządzenia ”rzeróbczeŁ Obszar górniczy –est 
”rzestrzenią, w granicach —tóre– ”rzedsiębiorca –est 
uprawniony do wydobywania kopaliny oraz 

”rowadzenia robót górniczych związanych 
z wykonywaniem koncesji. Granice obszaru 

górniczego dla zJowa gazu ziemnego Ku”no stanowią 
odrębną do—umentac–ęŁ 
Wydobycie gazu roz”oczyna się –ego u–ęciem na 
gJowicy e—s”loatacy–ne– a —oLczy w mie–scu wJączenia 
gazociągu zdawczego do sieci ”rzesyJowe– będące– 
wJasno`cią OGP ｭGAź-SYSTśMｬ OddziaJ w TarnowieŁ 
 

ad 21. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- W rurociągach na terenie o”racowania –est 
paliwo gazowe PN-C-04750, PN-C- 04753 czy 

toksyczna kopalina gazowa z siarkowodorem, 

rtęcią, i innymi zanieczyszczeniami? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Parametry ”aliwa gazowego o—re`la–ą analizy gazuŁ 
źaJączona ”rzy—Jadowa analiza gazu nr 44/2003 dla 

odwiertu Kupno 2 (dla Kupno 4 podobna) potwierdza 

brak substancji toksycznych w postaci siarkowodoru, 

rtęci oraz innych zanieczyszczeLŁ 
 

ad 23. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

-  Rurociągi będą budowane na ”owierzchni ziemi, 
na esta—adach czy ”od ziemią, gdy jest brak 

mowliwo`ci —ontroli stanu technicznego? Kto 
i kiedy i w jakim ”ostę”owaniu o tym 
decyduje? 
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wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
UJowenie gazociągów w ziemi wyni—a w”rost 
z ”rze”isów odrębnych, ”oniewaw minimalizuje to 

mowliwo`ć zamarzania cząstecze— wody zawartych 

w gazieŁ Gazociągi oraz inne rurociągi technologiczne 
(metanolociągi) będą ”rowadzone w ziemi na 

gJębo—o`ci minimum 1,0mŁ 
 

ad 24. Pytania Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ie– wiel—o`ci –est strefa ochronna od 
odwiertu, dlaczego ta—ie– wiel—o`ci, –a—ie 

czynni—i i —ryteria w”Jywa–ą na to i –a— zostanie 
zagospodarowana ta strefa? 

wy—racza–ą ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óuniejszymi zmianami). 

Strefy bez”ieczeLstwa od odwiertów oraz odlegJo`ci 
”odstawowe od gazociągów wyni—a–ą z ”rze”isów 
odrębnych w tym: Roz”orządzenie Ministra 
Gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

bez”ieczeLstwa i higieny ”racy, ”rowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

”rzeciw”owarowego w za—Jadach górniczych, 
wydobywa–ących —o”aliny otworami wiertniczymi 
(Dz. U. z 2002r. Nr 109) oraz Roz”orządzenie Ministra 
Gos”odar—i z 30 li”ca 2001 r w s”rawie warun—ów 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97) wynosi ona 50 m od 

obie—tów z otwartym ogniemŁ W strefie te– zabrania 
się lo—alizowania obie—tów z otwartym ogniem, mowna 
u”rawiać ziemięŁ 
 

ad 25. Pytania Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ie– wiel—o`ci są strefy —ontrolowane od 

rurociągów, dlaczego ta—ie– wiel—o`ci i jakie 

czynni—i i —ryteria w”Jywa–ą na te ustalenia? 
W –a—i s”osób zostanie zagospodarowana ta 

strefa, —to będzie o”JacaJ ”odat—i i –a— 
utrzymywaJ? 

wy—racza–ą ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Strefy —ontrolowane oraz odlegJo`ci ”odstawowe od 
gazociągów wyni—a–ą z ”rze”isów odrębnych w tym: 
Roz”orządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 

2002 r. w sprawie bez”ieczeLstwa i higieny ”racy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabez”ieczenia ”rzeciw”owarowego w za—Jadach 
górniczych, wydobywa–ących —o”aliny otworami 

wiertniczymi (ŚzŁUŁ2002Ł109) oraz Roz”orządzenie 
Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r w sprawie 

warun—ów technicznych, –a—im ”owinny od”owiadać 
sieci gazowe (ŚzŁUŁ2001Ł97)Ł OdlegJo`ci gazociągów 
—o”alnianych od budyn—ów miesz—alnych 
w zabudowie –edno i wielorodzinne– w zalewno`ci od 
ci`nienia i `rednicy rurociągu o—re`la Roz”orządzenie 
Prezesa źarządu S”óJ—i PGNiG SŁAŁ z dnia 
23.08.2004 r. nr 25/2004. 

Śla gazociągów od odwiertu Ku”no 4 wynosi ”o 
7,5 m od osi gazociągu w obie stronyŁ 
Jest to odlegJo`ć zmnie–szona w stosun—u do bazowe– 
wynoszące– 15 m mowliwa po proporcjonalnym 

zwię—szeniu grubo`ci `cian—i rury gazociąguŁ 
Roz”orządzenia tew o—re`la–ą co mowna robić 
w strefach kontrolowanych. Teren strefy 

kontrolowanej i odlegJo`ci ”odstawowe– będzie 
wy—orzystywany nastę”u–ąco: ｦ teren upraw rolnych 

będzie wy—orzystywany rolniczo a tereny gruntów 
le`nych zostaną wylesione i uwyt—owane rolniczo –a—o 
uwyt—i zieloneŁ 
 

ad 26. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- W –a—i s”osób będzie ”rowadzony monitoring 
kopalni, eksploatacji odwiertu i rurociągów? 

wykracza poza problematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Monitoring wyni—a z ”rze”isów odrębnych w tym: 
Roz”orządzenie Ministra Gos”odar—i z 28 czerwca 

2002 rŁ w s”rawie bez”ieczeLstwa i higieny ”racy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabez”ieczenia ”rzeciw”owarowego w za—Jadach 
górniczych, wydobywa–ących —o”aliny otworami 
wiertniczymi (ŚzŁUŁ2002Ł109) oraz Roz”orządzenie 

Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r w sprawie 

warun—ów technicznych, –a—im ”owinny od”owiadać 
sieci gazowe (ŚzŁUŁ2001Ł97)Ł Kontrola szczelno`ci 
gJowic eksploatacyjnych, instalacji technologicznych 

zlo—alizowanych na o`rod—ach zbioru gazu oraz 

gazociągów ”rowadzona –est w s”osób ciągJyŁ 
Monitoru–e się ci`nienie w wybranych punktach 

instalacji oraz stosuje wykrywacze metanu i innych 

gazówŁ 
 

ad 27. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- Ja—ie –est obecnie tJo a—ustyczne na terenie 
opracowania? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 

ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
A—tualnie na terenie ob–ętym ”ro–e—tem ”lanu 
mie–scowego nie ma wadnych lo—alnych uródeJ haJasu 
”oza haJasem powodowanym przez linie 

elektroenergetyczne wysokich na”ięć 120 —V, 220 —V 
i 400 —V ”rzebiega–ących do ”oblis—iego GPź WideJ—aŁ 
Poziom haJasu wzrasta wyJącznie w czasie ”rzelotu 
stat—ów ”owietrznych z uwagi na ”oJowenie 

w sąsiedztwie strefy nalotów lotniska Jasionka. 

 

ad 28. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- W –a—i s”osób będzie ”rowadzona li—widac–a 
kopalni? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Li—widac–a odwiertu ”o wye—s”loatowaniu zJowa 
odbywa się zgodnie z sztu—ą górniczą i Prawem 

Geologicznym i Górniczym (ŚzŁUŁ1994Ł27Ł96 
z ”óunie–szymi zmianami) i grunt jest poddany 

rekultywacji. Po wyeksploatowaniu zJowa mowliwa –est 
równiew li—widac–a gazociągów —o”alnianychŁ 
 

ad 29. Pytanie Pana Mariana Szpala: 

- W –a—i s”osób zostanie zagos”odarowane 
wyrobis—o górnicze ”o wydobyciu naturalnego 

gazu ziemnego? 
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wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Od”owiedu na to interesu–ące zagadnienie –est —rót—a 
i jednoznaczna: po wydobyciu naturalnego gazu 

ziemnego wyrobisko pozosta–e nadal twardą s—aJą nie 
wymaga–ącą wadnych zabiegów technicznych 
i organizacyjnych. 

 

ad 30. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Proszę o wy–a`nienie, dlaczego za—Jady 
ubez”ieczeniowe wyJączyJy z ogólnych 

warun—ów ubez”ieczenie sz—ody s”owodowane 
planem ruchu za—Jadu górniczegoŁ 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Zgodnie z posiadanymi informacjami PGNIG S.A. jest 

ubez”ieczony w za—resie ”rowadzone– dziaJalno`ci od 
od”owiedzialno`ci cywilne– oraz ochrony prawnej 

w PźU SŁAŁ OddziaJ w Iodzi Nr ”olisy WPO2007050Ł 
 

ad 31. Pytania Pana Mariana Szpala: 

- Czy gmina —ierowana tros—ą o ma–ąte— 
wJasny i miesz—aLców uzys—iwaJa inne niezalewne 
opinie o ustaleniach projektu planu? Kto i jakie 

obliczenia ”rze”rowadzono dla o—re`lenia strefy 
zagrowenia wybuchem rurociągów, strefy w”Jywu 
drgaL? 

wy—racza–ą ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Organami o”iniu–ącymi –est Gminna Komis–a 
Urbanistyczno-Architektoniczna, Burmistrz 

Kolbuszowe– graniczące– z obszarem ”lanu oraz 
Regionalny Dyrektor Ochrony _rodowis—a 
w RzeszowieŁ Pro–e—t ”lanu mie–scowego zostaJ 
”rze—azany do uzgodnieL przez organy wymienione 

w art. 17 ust. 7 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 rŁ (ŚzŁ UŁ03Ł80Ł717 z ”óunie–szymi zmianami). 
Strefy zagrowenia wybuchem ustala i zatwierdza 
Kierowni— Ruchu źa—Jadu GórniczegoŁ 
Strefy te wyni—a–ą z źarządzenia Nr 13ł2006 Prezesa 
źarządu S”óJ—i PGNiG SŁAŁ z dnia 24 lipca 2006 r. 

znak DN-021/15/06. 

 

ad 32. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- W –a—i s”osób jest kontrolowany lobbing 

zainteresowanego ”rzedsiębiorcy na ustalenie 

planu? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami). 

ź wnios—iem o s”orządzenie ”lanu mie–scowego 
wystą”iJ PGNIG SŁAŁ w Warszawie OddziaJ w Sano—u, 
”osiada–ący —onces–ę udzieloną ”rzez Ministra 
_rodowis—a Nr 7/2007 z dnia 8 marca 2007 r. 

–ednocze`nie zostaJ ustanowiony Obszar górniczy 

KUPNO. Dla terenu górniczego istnie–e obowiąze— 
s”orządzania ”lanu mie–scowego zgodnie z art. 53 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 
1994 r. (ŚzŁ UŁ05Ł228Ł1947 z ”óunie–szymi 

zmianami)Ł Organem s”orządza–ącym ”ro–e—t ”lanu 

miejscowego jest Burmistrz GJogowa MaJo”ols—iegoŁ 
Organami o”iniu–ącymi –est Gminna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna, Burmistrz 

Kolbuszowe– graniczące– z obszarem planu oraz 

Regionalny Śyre—tor Ochrony _rodowis—a 
w Rzeszowie. Projekt ”lanu mie–scowego zostaJ 
przekazany do uzgodnieL ”rzez organy wymienione 
w art. 17 ust. 7 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (ŚzŁ UŁ03Ł80Ł717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Na wadnym eta”ie s”orządzania ”lanu nie stwierdzono 

wadnego lobbingu ”rzedsiębiorcy na ustalenia planu. 

 

ad 33. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Kiedy zostanie opracowany plan 

zagospodarowania zgodnie z art. 53 prawa 

geologiczno-górnicznego? 

Rada Mie–s—a w GJogowie MJ”Ł ”od–ęJa uchwaJę 
Nr VII/71/2007 z dnia 24 maja 2007 r. o ”rzystą”ieniu 
do sporządzenia ”lanu mie–scowego obszaru 
górniczegoŁ W styczniu 2009 rŁ zawarto umowę 
z podmiotem uprawnionym do projektowania 

zagospodarowania przestrzennego w skali regionalnej 

i lokalnej. W trakcie procedury planistycznej 

s”orządzono ”ro–e—ty do—umentów, uzyskano opinie, 

do—onano uzgodnieL, uzys—ano zgodę na zmianę 
”rzeznaczenia gruntów le`nych na cele niele`ne, 
wyJowono do—umenty do ”ublicznego wgląduŁ 
A—tualnie trwa–ą ”race nad roz”atrzeniem uwag do 

projektu planu miejscowego. Na ich podstawie 

Burmistrz GJogowa MaJo”ols—iego wyda stosowne 

zarządzenie stanowiące ”odstawę o”racowania 
”ro–e—tu Rozstrzygnięcia Rady Mie–s—ie– w GJogowie 
MaJo”ols—im w s”rawie uwagŁ 
 

ad 34. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Czy gmina zwracaJa się o ”omoc lub o”inie 
w opracowaniu planu do Stowarzyszenia Gmin 

Górniczych lub innych niezalewnych organizac–i? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami). 

Gmina nie zwracaJa się o ”omoc w o”racowaniu ”lanu 
do Stowarzyszenia Gmin Górniczych, ”oniewaw tyl—o 
uprawniony urbanista ｦ czJone— Izby Urbanistów - ma 

prawo o”racować ”ro–e—t ”lanu mie–scowegoŁ Gmina 
nie zwracaJa się równiew o o”inie do Stowarzyszenia 

Gmin Górniczych lub innych niezalewnych organizac–i 
np. jakich? 

Obligatory–na lista organów o”iniu–ących 
i uzgadnia–ących –est zawarta w artŁ 17 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 27 marca 2003 r. 

(ŚzŁ UŁ03Ł80Ł717 z ”óunie–szymi zmianami). 

 

ad 35. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Jakie jest stanowisko Burmistrza w sprawie 

projektu nowego prawa geologiczno górniczego 
po I czytaniu w Sejmie? 

Burmistrz GJogowa MaJo”ols—iego nie –est ”osJem 
w tej kadencji Sejmu RP i nie uczestniczy 

w posiedzeniach Sejmu RP. 

 

ad 36. Uwaga Pana Mariana Szpala: 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 33  - 2440 -  Poz. 744 

- Dlaczego projektu planu i prognozy 

oddziaJywania na `rodowis—o, ”roto—oJu 

z dyskusji nie opublikowano na stronach 

internetowych gminy ta— –a— to czynią inni. Co 

Burmistrz ma do ukrycia? 

Projekt PLANU MIśJSCOWśGO zostaJ wyJowony wraz 
z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o do 
”ublicznego wglądu w Urzędzie Mie–s—im w GJogowie 
MaJo”ols—im od dnia 19 listopada 2009 roku do dnia 

10 grudnia 2009 ro—uŁ Publiczną dys—us–ę nad 

rozwiązaniami ”rzy–ętymi w ”ro–ekcie planie 

wyznaczono na 6 grudnia 2009 rŁ Poniewaw 6 grudnia 
wy”adaJ w niedzielę, wyJowenie ”rzedJuwono do 
20 grudnia 2009 rŁ a ”ubliczną dyskusja nad 

rozwiązaniami ”rzy–ętymi w ”ro–e—cie ”lanie 
”rzeJowono na 18 grudnia 2009 rŁ OgJoszenia 
w prasie, obwieszczenia na tablicy ogJoszeL oraz 
w Biuletynie Informac–i Publiczne– u—azaJy się na 7 dni 
”rzed terminem wyJowenia ”ro–e—tu ”lanu i na 7 dni 

”rzed terminem ”rzedJuwenia o—resu wyJoweniaŁ 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, nie ma obowiąz—u ”ubli—ac–i ”ro–e—tu 
”lanu mie–scowego oraz ”rognozy oddziaJywania na 

`rodowis—o na stronach internetowych gminyŁ 
 

ad 37. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Czy gmina zawarJa dodat—owe ubez”ieczenie 
ma–ąt—owe i zdrowotne wskutek wzrostu 

ryzy—a i zagrowenia ”owarowego, wybuchowego 
i zdrowotnego? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óuniejszymi zmianami). 

Gmina GJogów MaJo”ols—i nie zawarJa dodat—owych 
ubez”ieczeL związanych z ”otenc–alną e—s”loatac–ą 
zJowa gazu ziemnego Ku”noŁ 
 

ad 38. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Czy Burmistrzowi GJogowa znany –est wy—az 
geodezy–ny nieruchomo`ci terenu kopalni 

i obszaru górniczego? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
Burmistrz GJogowa MaJo”ols—iego ”osiada wykaz 

wszyst—ich nieruchomo`ci na terenie caJe– gminy 
w tym na obszarze ob–ętym ”ro–e—tem ”lanu 
miejscowego. 

 

ad 39. Uwaga Pana Mariana Szpala: 

- Czy gmina ”owoJa ”odmiot wJasny ta— –a— do 
wody i kanalizacji, do realizacji zadania 

wJasnego zao”atrzenia w gaz zgodnie z art. 7 

ustawy o samorządzie gminnym czy 

w partnerstwie publiczno prywatnym 

z wJa`cicielami gruntów? 

wy—racza ”oza ”roblematy—ę ”lanu mie–scowego 
ustaloną w ustawie o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80 ”ozŁ717 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
 

 

 

 

 

źAIĄCźNIK NR 3 

do UchwaJy Nr XLIXł458ł2010 

Rady Mie–s—ie– w GJogowie MaJo”ols—im 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

ROźSTRźYGNIĘCIA ŚOTYCźĄCś SPOSOBU RśALIźACJI INWśSTYCJI ź źAKRśSU INFRASTRUKTURY 
TECHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY ORAź O źASAŚACH ICH 

FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) 
Rada Miejska w GJogowie MJ”Ł postanawia 

 

”rzy–ąć nastę”u–ący s”osób realizac–i, za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy 
oraz zasady ich finansowania: 

 

1) zadania z zakresu infrastruktury technicznej 

realizowane będą ”rzez Gminę GJogów 

MaJo”ols—i, zgodnie z obowiązu–ącymi 
przepisami prawa, 

 

2) realizac–a inwestyc–i nalewących do zadaL 
wJasnych gminy finansowana będzie z budwetu, 

funduszy strukturalnych, funduszy ochrony 

`rodowis—a, a ta—we na ”odstawie ”orozumieL 
z innymi podmiotami, 

 

3) do”uszcza się zmianę s”osobu finansowania 
w przypadku pozyskania funduszy z innych 

uródeJ, 
 

4) finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóra nalewą do 
zadaL wJasnych gminy, u–ętych w planie 

podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óunŁ zmŁ), ”rzy czym 
wydatki inwestycy–ne finansowane z budwetu 
muszą być ustalone w uchwale budwetowe–Ł 

 

 

 

 

 


