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UCHWAŁA NR XLV/342/10 

 RADY GMINY KŁODAWA 

 

 z dnia 28 kwietnia 2010r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych 

w gminie Kłodawa 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.), uchwala się co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały 
jest przeznaczenie terenu pod budowę dwóch gazo-
ciągów wysokiego ciśnienia wraz z obiektami po-
mocniczymi, w tym m.in. zespołami zaporowo-
upustowymi i drogami dojazdowymi, infrastrukturą 
kontrolno - pomiarową i kablem transmisji danych 
obejmującego obszar w obrębach: Kłodawa, Woj-
cieszyce, w gminie Kłodawa.  

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono 
na rysunku planu w skali 1: 2000.  

3. Integralną częścią uchwały jest:  

1)  rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej ry-
sunkiem – załącznik graficzny Nr 1, stanowią go 
arkusze ponumerowane od Nr 1 do Nr 5 oraz 
wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kło-
dawa, który zawiera arkusz Nr 5;  

2)  rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące 
załącznik Nr 2;  

3)  rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań 
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad 
ich finansowania zapisanych w zmianie planu, 
stanowiące załącznik Nr 3.  

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:  

1)  uchwałą Nr XXIV/169/2008 Rady Gminy Kłoda-
wa z dnia 10 września 2008r.w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoşonego w obrębach: Łośno, Kłodawa, Woj-
cieszyce;  

2)  ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kło-
dawa uchwalonego uchwałą Nr XXIII/296/2002 
Rady Gminy Kłodawa z dnia 24.04.2002r.  
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kło-
dawa oraz zmianą studium uchwalonego 
uchwałą Nr VII/72/03 Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 25-06-2003.  

§ 3. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 
w zakresie budowy sieci gazowych.  

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawar-
tymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

3. Z uwagi na niewystępowanie problematyki, 
plan nie określa:  

1)  parametrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenów w tym 
linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝni-
ków intensywności zabudowy;  

2)  sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania terenów.  

§ 4. Ilekroń w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o:  

1)  gazociągu lub sieciach gazowych – naleşy przez 
to rozumień budowę inwestycji celu publiczne-
go sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN300  
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i DN700 wraz z obiektami pomocniczymi,  
w tym m.in. zespołami zaporowo-upustowymi 
i drogami dojazdowymi, infrastrukturą kontrol-
no - pomiarową i kablem transmisji danych;  

2)  strefie kontrolowanej – naleşy przez to rozu-
mień obszar w której operator sieci gazowej w/c 
jest uprawniony do zapobiegania działalności 
mogącej mień negatywny wpływ na trwałośń 
i prawidłową eksploatację sieci;  

3)  przepisach odrębnych – naleşy przez to rozu-
mień aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branşowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych.  

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)  linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

2)  symbole określające przeznaczenie terenów.  

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu, jak np. treśń podkładu mapowego, 
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami 
planu.  

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza 
się następujące tereny oznaczone symbolami na 
rysunku planu:  

1)  „ZL” tereny leśne,  

2)  „Z,G” tereny zieleni naturalnej z trasą przebie-
gu gazociągów,  

3)  „RL,G” tereny rolnicze z trasą przebiegu gazo-
ciągów,  

4)  „W,G” tereny wód z trasą przebiegu gazocią-
gów  

5)  „SG” teren stacji gazowej;  

6)  „PG” teren powierzchniowej eksploatacji kru-
szywa naturalnego;  

7)  „MN,G” teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z trasą przebiegu gazociągów;  

8)  „UC/MN,G” teren usług komercyjnych 
z zabudową jednorodzinną z trasą przebiegu 
gazociągów;  

9)  „UX,G” teren lokalizacji handlu, rzemiosła 
i przemysłu nieuciąşliwego z trasą przebiegu 
gazociągów;  

10) „KD,G” drogi publiczne dojazdowe z trasą 
przebiegu gazociągów.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obo-
wiązuje dotychczasowa funkcja stanowiąca o ich 
przeznaczeniu z ograniczeniami, wynikającymi  

z niniejszej uchwały, związanymi z istniejącym i pla-
nowanym gazociągiem i ich strefami kontrolowa-
nymi.  

3. W przypadku rezygnacji z budowy gazociągu, 
na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje 
dotychczasowa funkcja.  

4. Dopuszcza się zmianę trasy przebiegu gazo-
ciągu wraz z jego strefą kontrolowaną na obszarze 
objętym planem.  

5. Na terenie objętym planem dopuszcza się bu-
dowę innych sieci, urządzeń i budowli infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach operato-
ra sieci pod warunkiem, iş ich oddziaływanie nie 
obejmie strefy kontrolowane gazociągów.  

6. Przez tereny „Z,G”, „RL,G”, dopuszcza się bu-
dowę ciągów komunikacyjnych oraz urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej pod warunkiem zabezpie-
czenia istniejących sieci gazowych na warunkach  
i w uzgodnieniu z operatorem.  

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 7. 1. Tereny w granicach objętych opracowa-
niem planu pozostają w dotychczasowym uşytko-
waniu.  

2. Na obszarach leśnych inwestycję naleşy pro-
wadziń w miarę moşliwości w obrębie dróg leśnych.  

3. Przejścia gazociągiem przez drogi oraz rzeki 
i rowy naleşy wykonań w technologii przecisku lub 
przewiertu sterowanego, dopuszcza się metodę wy-
kopu za zgodą właściwego zarządcy lub właściciela 
terenu.  

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 8. 1. Budowa gazociągu wymaga przeprowa-
dzenia postępowania w sprawie oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi z za-
kresu: ochrony środowiska i ochrony przyrody.  

2. Naleşy zachowań warunki określone w pozwo-
leniu wodnoprawnym, na przekroczenia wód po-
wierzchniowych, dla których pozwolenie jest wyma-
gane zgodnie z Prawem wodnym.  

3. W trakcie realizacji i eksploatacji gazociągu 
naleşy przestrzegań zasad gospodarowania w Ob-
szarach Chronionego Krajobrazu:  

1)  w szczególności dokonywania zmian stosun-
ków wodnych, jeşeli słuşą innym celom niş 
ochrona przyrody i zrównowaşone wykorzysta-
nie uşytków rolnych i leśnych oraz obszarów 
wodno – błotnych;  

2)  w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych 
kopalin szczątków roślin lub zwierząt naleşy 
niezwłocznie zawiadomiń Wojewodę Lubuskie-
go lub Wójta Gminy Kłodawa.  
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Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9. Na obszarze objętym planem ochrona za-
bytków obejmuje przeprowadzenie badań ratowni-
czych w formie nadzoru archeologicznego po uzy-
skaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków na badania ratownicze, zgodnie z ustawą 
o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, z uwagi 
na występowanie stanowisk archeologicznych ozna-
czonych na rysunku planu w obrębach: Kłodawa 
i Wojcieszyce, o chronologii od epoki kamienia, kul-
tury łuşyckiej i przeworskiej do okresu wczesnego 
i póŝnego średniowiecza oraz nowoşytności.  

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem przestrzeń 
publiczną pozostawia się bez zmian.  

2. Plan wyznacza na cele publiczne tereny prze-
znaczone na realizację inwestycji celów publicznego 
w szczególności budowy gazociągów.  

Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających specjalnej ochronie ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem nie wystę-
pują obszary bezpośredniego zagroşenia powodzią, 
jednakşe naleşy zachowań warunki określone 
w pozwoleniu wodnoprawnym, na przekroczenia 
wód powierzchniowych – zbiornika wodnego 
„Srebrna”.  

2. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny górnicze oraz tereny zagroşone osuwaniem 
się mas ziemnych.  

3. Na obszarze objętym planem na terenach 
oznaczonych symbolem „Z,G” przed rozpoczęciem 
budowy naleşy uzyskań zezwolenie Dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczeci-
nie, na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji le-
śnej.  

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 12. 1. Ustala się wydzielenie działek pod bu-
dowę zespołów zaworowo – upustowych o wielko-
ści wg potrzeb, pod warunkiem bezpośredniego 
dostępu do drogi.  

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o wielkości 
wg potrzeb pod stacje gazowe lub inne urządzenia 
lub budowle wymagające zabezpieczenia i ogrodze-
nia, pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego 
dostępu do drogi.  

3. Zakazuje się wydzielania nowych działek nie 
posiadających bezpośredniego dostępu do drogi 
z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki słuşy 
polepszeniu warunków zagospodarowania działki 
przyległej posiadającej dostęp do drogi.  

Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 13. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami, o których mowa w § 6 ust. 1  
pkt 1÷10 niniejszej uchwały:  

1)  ustala się następujące warunki:  

a)  lokalizację przebiegu sieci gazowych w li-
niach rozgraniczających w sąsiedztwie istnie-
jącego gazociągu DN500, DN200 oraz DN250,  

b)  dla gazociągu DN300 maksymalne ciśnienie 
robocze wyniesie 8,4MPa, strefa kontrolowa-
na wyniesie 6,0m, tj. 3,0m na stronę od osi 
gazociągu,  

c)  dla gazociągu DN700 maksymalne ciśnienie 
robocze wyniesie 8,4MPa, strefa kontrolowa-
na wyniesie 12,0m, tj. 6,0m na stronę od osi 
gazociągu,  

d)  operator sieci gazowych w obszarze strefy 
kontrolowanej jest uprawniony do zapobie-
gania działalności w zakresie prowadzenia 
robót ziemnych, poruszania się cięşkim 
sprzętem, mogącej mień negatywny wpływ 
na trwałośń i prawidłową eksploatację sieci,  

e)  obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci 
gazowej lokalizacji obiektów wzdłuş strefy 
kontrolowanej,  

f)  w szczególnych przypadkach naleşy zapew-
niń swobodny dojazd do sieci gazowych oraz 
przemieszczania się wzdłuş tych sieci,  

g)  wszelkie skrzyşowania z innymi sieciami in-
frastruktury technicznej naleşy wykonań  
w uzgodnieniu i na warunkach operatorów 
danej sieci, przy zastosowaniu rozwiązań 
technicznych wykluczających moşliwośń 
przedostania się gazu do gruntu lub do urzą-
dzeń infrastruktury podziemnej;  

2)  dopuszcza się:  

a)  moşliwośń zmiany trasy sieci gazowych wraz 
ze strefą kontrolowaną w obrębie pasa tere-
nu objętego planem,  

b)  moşliwośń sytuowania w pasie stref kontro-
lowanych innych podziemnych systemów in-
şynierskich związanych z sieciami gazowymi,  

c)  lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia 
technicznego nie związanego z sieciami ga-
zowymi po uzgodnieniu i na warunkach 
określonych przez operatora sieci gazowej,  

d)  wykonanie oznaczenia sieci gazowych w te-
renie,  
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3)  zakazuje się:  

a)  zabudowy oraz nasadzeń drzew i krzewów  
w strefach kontrolowanych, z wyjątkiem 
ustaleń § 13 ust. 3; zakaz nie dotyczy obszaru 
oznaczonego symbolem „ZL”  

b)  zalesienia terenu, do czasu budowy gazocią-
gów, w zakresie pasa montaşowego projek-
towanych gazociągów.  

2. Na terenach rolnych „RL,G” strefa kontrolo-
wana nie stanowi ograniczeń dla upraw rolnych.  

3. Na terenach „Z,G” pas wolny od zalesień 
drzewostanem wyniesie minimum 2,0m na stronę 
od osi skrajnych gazociągów.  

4. Przez teren objęty planem przebiega gazociąg 
wysokiego ciśnienia DN500 relacji Skwierzyna  
– Barlinek o strefie odległości podstawowej wyno-
szącej 130,0m (65,0m na stronę od osi gazociągu) 
zgodnie z Dz. U. z 1978r. Nr 21, poz. 94 oraz normą 
branşową BN-80/8976-31. Wobec ww. gazociągu 
obowiązuje zmniejszona strefa podstawowa wyno-
sząca 32,5m na stronę od jego osi. W stosunku do 
obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedz-
twie gazociągów w/c, dla których zmniejszono odle-
głości podstawowe obowiązują następujące zasady:  

a)  dla obiektów budowlanych, których odle-
głośń podstawowa lokalizacji względem ist-
niejącej sieci gazowej w/c określona w prze-
pisach ogólnych jest większa od zmniejszo-
nej odległości podstawowej, obowiązuje od-
ległośń zmniejszona,  

b)  dla obiektów budowlanych, dla których od-
ległośń podstawowa lokalizacji względem 
istniejącej sieci gazowej w/c określona  
w przepisach ogólnych jest równa lub mniej-
sza od zmniejszonej odległości podstawowej, 
obowiązuje odległośń podstawowa wymie-
niona w przepisach,  

c)  odległości zmniejszone nie ulegają dalszemu 
zmniejszeniu,  

d)  moşliwe jest nasadzenie drzew w odległości 
nie mniejszej niş 3m na stronę od osi gazo-
ciągu DN500 relacji Skwierzyna – Barlinek,  

e)  dopuszcza się przebudowę i modernizację 
gazociągu wysokiego ciśnienia.  

Dla gazociągu DN500 relacji Skwierzyna – Barlinek 
odległośń moşliwej zabudowy jednorodzinnej wy-
nosi 32,5m od osi gazociągu. Lokalizacja wszelkich 
obiektów budowlanych względem istniejącej sieci 
gazowej w odległości mniejszej od 32,5m na stronę 
od jego osi wymaga szczegółowego uzgodnienia 
wszelkich zblişeń, kolizji oraz ingerencji w w/w odle-
głości u operatora sieci a takşe koniecznośń ścisłego 
nadzoru przedstawiciela operatora nad pracami 
budowlanymi w strefie odległości podstawowej.  

5. Przez teren objęty planem przebiega gazociąg 
wysokiego ciśnienia DN200 relacji Recz – Gorzów 
Wielkopolski o strefie odległości podstawowej wy-
noszącej 70,0m (35m na stronę od osi gazociągu) 
zgodnie z Dz. U. z 1978r poz. 94 oraz normą branşo-

wą BN-71/8976-31. Lokalizacja wszelkich obiektów 
budowlanych względem istniejącej sieci gazowej 
w odległości mniejszej od 35,0m na stronę od jego 
osi wymaga szczegółowego uzgodnienia wszelkich 
zblişeń, kolizji oraz ingerencji w w/w odległości 
u operatora sieci a takşe koniecznośń ścisłego nad-
zoru przedstawiciela operatora nad pracami budow-
lanymi w strefie odległości podstawowej. Dla gazo-
ciągu DN200 relacji Recz – Gorzów Wielkopolski 
odległośń moşliwej zabudowy jednorodzinnej wy-
nosi 20m na stronę od jego osi.  

a)  moşliwe jest nasadzenie drzew w odległości 
nie mniejszej niş 3m na stronę od osi gazo-
ciągu DN200 relacji Recz – Gorzów Wielko-
polski,  

b)  dopuszcza się przebudowę i modernizację 
gazociągu wysokiego ciśnienia.  

6. Przez teren objęty planem przebiega gazociąg 
wysokiego ciśnienia DN250 relacji Ośrodek Central-
ny Barnówko – EC Gorzów Wlkp. o strefie odległości 
podstawowej wynoszącej 70,0m. Lokalizacja wszel-
kich obiektów budowlanych względem istniejącej 
sieci gazowej w odległościach mniejszych niş 35,0m 
od jego osi wymaga szczegółowego uzgodnienia 
wszelkich zblişeń, kolizji oraz ingerencji w w/w odle-
głości u operatora sieci a takşe koniecznośń ścisłego 
nadzoru przedstawiciela operatora nad pracami 
budowlanymi w strefie odległości podstawowej. Dla 
gazociągu DN250 odległośń moşliwej zabudowy 
jednorodzinnej wynosi 20m na stronę od jego osi.  

7. W przypadku wyłączenia z eksploatacji istnie-
jącego gazociągu DN500 przez operatora sieci, prze-
stają obowiązywań jego strefy odległości podsta-
wowej. Tereny mogą zostań zagospodarowane 
zgodnie z uşytkowaniem dotychczasowym lub prze-
znaczeniem wynikającym z obowiązujących miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego 
albo prawomocnych decyzji zgodnie z przepisami 
odrębnymi z uwzględnieniem stref kontrolowanych 
gazociągów DN300 i DN700.  

§ 14. Przez teren objęty planem przebiegają na-
powietrzne przesyłowe linie elektroenergetyczne:.  

 o napięciu 400kV relacji Plewiska – Krajnik 
wzdłuş, której obowiązuje pas technolo-
giczny o szerokości 80m (po 40m na stro-
nę od osi linii), dla którego obowiązują 
ograniczenia uşytkowania jego terenu,  

 o napięciu 220kV relacji Krajnik – Gorzów 
wzdłuş, której obowiązuje pas technolo-
giczny o szerokości 70m (po 35m na stro-
nę od osi linii), dla którego obowiązują 
ograniczenia uşytkowania jego terenu.  

1)  dla terenów, objętych sporządzanym planem, 
znajdujących się w pasie technologicznym 
obowiązują następujące ustalenia:  

a)  nie naleşy lokalizowań budynków mieszkal-
nych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi; 
w indywidualnych przypadkach odstępstwa 
od zasady moşe udzieliń właściciel linii, na 
warunkach przez siebie określonych,  
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b)  naleşy uzgadniań warunki lokalizacji wszel-
kich obiektów z właścicielem linii,  

c)  nie naleşy sadziń roślinności wysokiej pod li-
nią w odległości po 20m od osi linii w obu 
kierunkach dla linii 400kV i po 16,5m od osi 
linii w obu kierunkach dla linii 220kV, 
w przypadku terenów leśnych konieczne jest 
przeznaczenie tych gruntów na cele nieleśne 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego,  

d)  teren w pasie technologicznym nie moşe byń 
kwalifikowany jako teren pod zabudowę 
mieszkaniową oraz zagrodową ani jako teren 
związany z działalnością gospodarczą (prze-
syłową) właściciela linii,  

e)  wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w ob-
rębie pasa technologicznego i w jego bezpo-
średnim sąsiedztwie powinny byń zaopinio-
wane przez właściciela linii,  

f)  zalesienia terenów rolnych w pasie techno-
logicznym mogą byń przeprowadzone w uz-
godnieniu z właścicielem linii,  

g)  lokalizacja budowli zawierających materiały 
niebezpieczne poşarowo, stacji paliw i stref 
zagroşonych wybuchem oraz konstrukcji wy-
sokich w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 
technologicznych wymaga uzgodnienia  
z właścicielem linii  

2)  dla terenów objętych sporządzanym planem 
dopuszcza się:  

a)  moşliwośń eksploatacji i modernizacji elek-
troenergetycznej linii przesyłowej 400kV oraz 
moşliwośń jej odbudowy, rozbudowy, prze-
budowy i nadbudowy istniejącej linii 400kV,  

b)  ewentualną budowę linii elektroenergetycz-
nej 400kV albo linii wielotorowej, wielona-
pięciowej po trasie istniejącej linii o napięciu 
220kV,  

c)  rozbiórkę istniejącej linii 220kV przed realiza-
cją nowej linii,  

d)  odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nad-
budowę istniejącej linii oraz linii, która  
w przyszłości zostanie ewentualnie wybudo-
wana na jej miejscu,  

e)  moşliwośń eksploatacji i modernizacji elek-
troenergetycznych linii: istniejącej 220kV 
i nowej po ewentualnym jej wybudowaniu,  

f)  moşliwośń budowy fragmentu dwutorowej 
linii elektroenergetycznej 2 x 400kV, względ-
nie linii wielotorowej, wielonapięciowej rela-
cji Baczyna – Piła Krzewina.  

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15. 1. Pozostawia się istniejące drogi publiczne 
w dotychczasowych liniach rozgraniczających wyka-
zanych na rysunku planu.  

2. Dopuszcza się realizację nowych ciągów ko-
munikacyjnych pod warunkiem zabezpieczenia ist-
niejących sieci gazowych na warunkach i w uzgod-
nieniu z operatorem.  

3. Przejścia poprzeczne pod drogami naleşy wy-
konań na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi przy zastosowaniu zabezpieczeń gazociągów 
przed uszkodzeniem. Przejście gazociągami pod 
jezdnią drogi krajowej Nr 22, naleşy wykonań bez 
rozkopywania jezdni – metodą hydrauliczną – pod 
kątem zblişonym do 90º.  

4. Dojazd do terenu oznaczonego symbolem 
„UX,G” winien odbywań się z drogi nişszej klasy bez 
moşliwości wykonania zjazdu z drogi krajowej Nr 22.  

5. Koszty związane z budową, przebudową lub 
remontem drogi gminnej, dla której jej zarządca 
wyraził zgodę w drodze decyzji administracyjnej 
(zgodnie z ustawą o drogach) na umieszczenie urzą-
dzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania dro-
gami – gazociągu – będą poniesione przez:.  

a)  zarządcę drogi w przypadku, gdy okres 
umieszczenia gazociągu jest krótszy niş 4 lata 
od daty wydania zezwolenia,  

b)  operatora sieci gazowej w przypadku, gdy 
okres umieszczenia gazociągu jest dłuşszy 
niş 4 lata od daty wydania zezwolenia lub 
gdy operator sieci gazowej przebudowuje 
gazociąg  

6. Przy skrzyşowaniach i zblişeniach z istnieją-
cymi liniami elektroenergetycznymi: wysokiego, 
średniego i niskiego napięcia naleşy zachowań od-
powiednie odległości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi; na etapie opracowania pro-
jektu technicznego, w przypadku stwierdzenia kolizji 
z liniami elektroenergetycznymi, inwestor gazociągu 
winien wystąpiń z wnioskiem o wydanie warunków 
na likwidację kolizji.  

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
stacji gazowych rozwiązania techniczne sposobu 
zasilania obiektów i oświetlenia określone zostaną 
w warunkach przyłączenia do sieci elektroenerge-
tycznej właściwego operatora.  

Rozdział 11 

Stawki procentowe 

§ 16. Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania 
ustala się 1% stawkę słuşącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  

Rozdział 12 

Przepisy końcowe 

§ 17. Na podstawie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych:  

1)  przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne:  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 51 – 3313 –                                                 Poz. 731 
 

a)  klasy III, zgodnie z Decyzją Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.057-602-297/09 
z dnia 26-08-2009r.,  

b)  pozostałe grunty rolne,  

2)  przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne 
stanowiące własnośń:  

a)  Skarbu Państwa, zgodnie z Decyzją Ministra 
Środowiska ZS-W-2120/146/2009 z dnia 9 li-
stopada 2009r.,  

b)  osób fizycznych, zgodnie z Decyzją Marszałka 
Województwa Lubuskiego znak DN.I.6012-
19/10 z 20 kwietnia 2010r.  

§ 18. Tracą moc nişej wymienione miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, w zakresie 
niniejszej uchwały:  

1)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kłodawa, dotyczącej urządzeń za-
opatrzenia w gaz na obszarze gminy Kłodawa 
uchwalony uchwałą Nr XXXVI/340/2002 Rady 
Gminy Kłodawa z dnia 28-08-2002 (Dz. Urz. 
Woj. Lub. z 2002r. Nr 88, poz. 1117),  

2)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcie-
szyce uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/272/09 
Rady Gminy Kłodawa z dnia 2-09-2009 (Dz. Urz. 
Woj. Lub. z 2009r. Nr 109, poz. 1461),  

3)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kłodawa w miejscowości Wojcie-
szyce uchwalony uchwałą Nr XXXVI/341/2002 
Rady Gminy Kłodawa z dnia 28-08-2002  
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003r. Nr 24, poz. 469),  

4)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kłodawa dla m. Wojcieszyce 
uchwalony uchwałą Nr XV/120/2000 Rady Gmi-
ny Kłodawa z dnia 26-01-2000 (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z 2001r. Nr 48, poz. 439).  

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa.  

§ 20. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLV/342/10 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 28 kwietnia 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XLV/342/10 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 28 kwietnia 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
Rada Gminy Kłodawa rozstrzyga co następuje: nie-
uwzględniono uwagi wniesionej do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Kło-
dawa.  

Data wpływu uwagi: 30.03.2010pismo z dnia 
30.03.2010r.,  

Zgłaszający uwagę: Pan Stanisław Stolarz, CAR 
SYSTEM TOYOTA Autoryzowany Dealer Stanisław 
Stolarz ul. Warszawska 178, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Uwagi wnioskodawcy nie uwzględnione przez Wójta 
Kłodawy: 

Uwaga dotyczy: ograniczenia swobody zarządzania 
posiadaną nieruchomością (działka Nr ewid. 210/13), 
pozbawienia prawa wykorzystania działki na cele 
budowlane – rozbudowę infrastruktury związanej 
z prowadzoną działalnością, braku zgody się na wy-
budowanie wszelkich: budowli, sieci przesyłowych 
ani şadnych innych instalacji, şądania usunięcia 
istniejącego gazociągu ze swojej posesji i przepro-
jektowania trasy gazociągów tak aby ich oddziały-
wanie nie obejmowało działki 210/3Rozstrzygnięcie 
powyşszej uwagi – uwaga nie uwzględniona. Uza-
sadnienie Dla działki Nr ewid. 210/13 obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodawa dla m. Wojcieszyce uchwalony 
uchwałą Nr XV/120/2000 Rady Gminy w Kłodawie 
z dnia 26-01-2000, wg którego w ustaleniach szcze-
gółowych dla terenu UX (teren lokalizacji handlu, 
rzemiosła i przemysłu nieuciąşliwego) ustalono nie-
przekraczalne linie zabudowy poza strefą bezpie-
czeństwa od rurociągu gazowego. Na rysunku ww. 
planu wyznaczono strefę bezpieczeństwa rurociągu 
gazowego od gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 500, 
która wynosi 50m na stronę od osi gazociągu dla 
lokalizacji wszelkiej zabudowy. Ustalenia projektu 
planu w § 13 ust. 4 m.in. informują iş: przez teren 
objęty planem przebiega gazociąg wysokiego ci-
śnienia DN500 relacji Skwierzyna – Barlinek o strefie 
odległości podstawowej wynoszącej 130,0m (65,0m 
na stronę od osi gazociągu) zgodnie z Dz. U. z 1978r. 
Nr 21, poz. 94 oraz normą branşową BN-80/8976-31. 
Wobec ww. gazociągu obowiązuje zmniejszona stre-
fa podstawowa wynosząca 32,5m na stronę od jego 
osi. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych 
względem istniejącej sieci gazowej w odległości 
mniejszej od 32,5m na stronę od jego osi wymaga 
szczegółowego uzgodnienia wszelkich zblişeń, kolizji 
oraz ingerencji w w/w odległości u operatora sieci 
a takşe koniecznośń ścisłego nadzoru przedstawicie-

la operatora nad pracami budowlanymi w strefie 
odległości podstawowej. Planowana budowa sieci 
gazowej DN700 i DN300 wraz z obiektami pomocni-
czymi, w tym m.in. zespołami zaporowo – upusto-
wymi i drogami dojazdowymi, infrastrukturą kontro-
lno - pomiarową i liniami kablowymi światłowodo-
wymi i zasilającymi, na ww. działkach będzie sąsia-
dowała bezpośrednio z istniejącym gazociągiem 
DN500 relacji Skwierzyna – Barlinek o zmniejszonej 
strefie podstawowej wynoszącej 32,5m na stronę od 
jego osi. Planowany gazociąg DN700 o maksymal-
nym ciśnieniu roboczym 8,4MPa i strefie kontrolo-
wanej 12,0m (po 6,0m na stronę od jego osi), oraz 
planowany gazociąg DN300 o maksymalnym ci-
śnieniu roboczym 8,4MPa i strefie kontrolowanej 
6,0m (po 3,0m na stronę od jego osi), będą przebie-
gały w odległości ok. 7,0m od istniejącego gazocią-
gu DN500. Tak więc „oddziaływanie” gazociągu 
DN700 (12m) i gazociągu DN300 (6m) będą mniejsze 
niş „oddziaływanie” istniejącego gazociągu DN500 
(65m), trudno więc mówiń o naruszeniu praw wła-
sności i zmniejszeniu moşliwości wykorzystania 
terenu, które w istocie są „ograniczone” istniejącym 
gazociągiem DN500.Budowę sieci gazowych, które 
słuşą przesyłaniu gazów zgodnie z art. 6 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami naleşy zaliczyń do 
celów publicznych. Uchwała Nr XXIV/169/2008 Rady 
Gminy Kłodawa z dnia 10 września 2008r.w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło-
şonego w obrębach: Łośno, Kłodawa, Wojcieszyce 
wyznaczyła w załączniku graficznym teren pod bu-
dowę sieci gazowych, jakiekolwiek zmiany uchwały 
intencyjnej spowodują koniecznośń ponownego 
przeprowadzenia procedury planistycznej co będzie 
działaniem zbędnym gdyş inny przebieg inwestycji 
omijający działkę Nr ewid. 210/3 jest ze względów 
technologicznych (załamania sieci i związane z tym 
przepływy gazów) bardzo trudny do wykonania 
a przede wszystkim nieopłacalny. Wykorzystanie 
korytarza technicznego istniejącego gazociągu 
DN500 do lokalizacji projektowanych gazociągów 
DN300 i DN700 nie powoduje dodatkowych ograni-
czeń w moşliwościach zagospodarowania terenu 
wzdłuş gazociągów. Naleşy podkreśliń iş, konse-
kwencją zmiany planu, oprócz budowy nowych ga-
zociągów będzie zmniejszenie strefy odległości pod-
stawowej z 100m na 65m co umoşliwi zwiększone 
zagospodarowanie działki, na uwagę zasługuje fakt 
nabycia przez Pana Stolarza działki z istniejącym 
gazociągiem DN500.W związku z treścią złoşonych 
uwag, kwestionujących ustalenia zawarte w projek-
cie planu, które głównie dotyczą nie samej inwesty-
cji tylko jej lokalizacji, odniesiono się do rozwiązań 
planistycznych nie tylko szczegółowych, dotyczą-
cych działek wnoszącego uwagi, ale równieş do ca-
łokształtu ustaleń planu, polityki przestrzennej oraz 
realizacji inwestycji o znaczeniu krajowym. Wniesie-
nie uwag, mimo, şe są indywidualnym środkiem 
prawnym przysługującym określonym podmiotom 
w trakcie procesu planistycznego, winny byń rozpa-
trywane w nawiązaniu do wszystkich aspektów pro-
jektu planu: jego podstawowych celów, załoşeń 
i skutków przyjętych rozwiązań. Odnośnie przezna-
czenia terenu, będącego przedmiotem uwag i tere-
nów sąsiednich, przeanalizowany został ich układ 
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funkcjonalny w zakresie wzajemnych relacji, zgod-
ności z polityką gminy określoną w studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Rozwaşono równieş celowośń przyję-
tych w planie ustaleń dotyczących przeznaczenia 
terenu i warunków jego zagospodarowania w kon-
tekście interesu składającego uwagi oraz w nawią-
zaniu do całokształtu ustaleń planu i ochrony intere-
su publicznego. Stwierdzono, şe ograniczenie 
uprawnień właściciela nie jest związane z narusze-
niem prawa oraz naduşyciem „władztwa planistycz-
nego”. Odrzucenie uwag jest konsekwencją przyję-
tej polityki gminy określonej w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz zachowania warunków ochrony interesu 
publicznego w zakresie kształtowania ładu prze-
strzennego i krajobrazu, a takşe ochrony przyrody 
i środowiska poprzez ograniczenie moşliwości wy-
stąpienia wzajemnych uciąşliwości. Plan jest w tym 
względzie instrumentem realizacji przyjętej w „Stu-
dium” polityki przestrzennej gminy. Zawarcie  
w planie miejscowym precyzyjnych i skutecznych 
regulacji przestrzennych, zgodnych z przyjętą  
w „Studium” polityką przestrzenną, jest obowiąz-
kiem gminy, wynikającym z obowiązującego prawa. 
Ochrona wartości obszaru objętego planem, reali-
zowana poprzez ograniczenie swobody inwestycyj-
nej i jej podporządkowanie ustalonym regulacjom 
przestrzennym jest kompromisem pomiędzy intere-
sem prywatnym właścicieli i inwestorów, a intere-
sem publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym „Ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego kształtują wraz z innymi przepisami, sposób 
wykonywania prawa własności nieruchomości ”, 
moşe więc wprowadzań ograniczenia w niezbędnym 
zakresie, jeşeli – tak jak w tym przypadku – zachodzi 
niesprzecznośń tych rozstrzygnięń z Konstytucją RP, 
kodeksem cywilnym oraz innymi przepisami. Prawo 
własności jest prawem fundamentalnym, ale nie jest 
prawem niewzruszalnym, gdyş w sytuacjach prze-
widzianych przepisami szczególnymi (np. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
moşe zostań ograniczone. Poprzez uwzględnienie 
stanu faktycznego i stanu prawnego oraz związków 
pomiędzy nimi wykazano, iş ograniczenie sposobu 
zagospodarowania działek, wynikające z odrzucenia 
uwag nie powoduje stanu naruszenia prawa, zostało 
ono podjęte w zgodzie z obowiązującym prawem 

materialnym, poprzez właściwy organ w ramach 
prawidłowo przeprowadzonej procedury planistycz-
nej. W wyniku analizy uwagi rozwaşono celowośń 
przyjętych w planie ustaleń dotyczących przezna-
czenia terenu i warunków jego zagospodarowania 
w kontekście interesu składającego uwagę oraz 
w nawiązaniu do całokształtu ustaleń planu. Zgod-
nie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo między innymi przezna-
czenie terenów oraz zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XLV/342/10 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 28 kwietnia 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz zasad ich 

finansowania, zapisanych w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie 

Kłodawa. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 póŝniejszymi 
zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi 
zmianami) oraz art. 167, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Kłodawa rozstrzyga co następuje: 
z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodawa oraz z przeprowadzonej analizy 
prognozy skutków finansowych uchwalenia tego 
planu wynika, şe nie wystąpi realizacja zadań 
z zakresu infrastruktury technicznej, za które odpo-
wiedzialna jest gmina i nie nastąpią wydatki z bu-
dşetu gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


