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UCHWAIA NR XLVI/355/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE _L 

 

 z dnia 30 wrze`nia 2010 r. 

  
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów _ląski  

w zakresie trasy gazociągu wysokiego ci`nienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą  

oraz przewodami osJonowymi dla kabli do transmisji danych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 

128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, 

poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,  

Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 

1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413;  

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,  

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 

871 i Nr 155, poz. 1043), w nawiązaniu do 

UchwaJy Nr XXXV/280/09 Rady Miejskiej w Go-

rzowie _ląskim z dnia 25 listopada 2009 r. oraz po 

stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL ze Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Gorzów _ląskiŁ Rada Miejska  

w Gorzowie _ląskim uchwala, co nastę”uje:  
 

RozdziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla Gminy Gorzów _ląski  
w zakresie trasy gazociągu wysokiego ci`nienia 

wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewoda-

mi osJonowymi dla kabli do transmisji danych  

w granicach przedstawionych na zaJączniku gra-

ficznym. 

2. Granice obszaru objętego planem, o którym 

mowa w ust. 1 wyznaczone są na rysunku planu 

w skali 1:1000.  

§ 2. źaJączniki do niniejszej uchwaJy stanowią:  
1. rysunek planu ｦ zaJŁ Nr 1;  

2. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpa-

trywania uwag zgJoszonych do projektu planu ｦ 

zaJŁ Nr 2;  

3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji 

i zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy ｦ zaJŁ Nr 3.  

 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o:  

1) uchwale - nalewy przez to rozumieć niniejszą 

UchwaJę Rady Gminy Gorzów _lŁ, o ile z tre`ci 
przepisu nie wynika inaczej;  

2) planie - nalewy przez to rozumieć niniejszy 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go, będący przedmiotem niniejszej uchwaJy; 
3) rysunku planu - nalewy przez to rozumieć 

opracowanie graficzne s”orządzone na mapie  

w skali 1:1000 w trzech arkuszach, stanowiące zaJŁ 
Nr 1 do niniejszej uchwaJy; 

4) obszarze - nalewy przez to rozumieć pas za-

rezerwowany dla planowanego gazociągu wyso-

kiego ci`nienia, czyli obszar objęty niniejszym 

planem podzielony na trzy fragmenty przedsta-

wione na odpowiednich arkuszach rysunku planu, 

o ile z tre`ci przepisu nie wynika inaczej; 

5) linii rozgraniczającej ｦ nalewy przez to ro-

zumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągJą, 
dzielącą obszar na czę`ci o równym przeznaczeniu 

lub równych zasadach zagospodarowania; 

6) terenie - nalewy przez to rozumieć teren  

o okre`lonym rodzaju przeznaczenia i sposobie za-

gospodarowania, oznaczony symbolami literowymi, 

o ile z tre`ci przepisu nie wynika inaczej; 

7) przepisach odrębnych i szczególnych - nale-

wy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi. 

 

§ 4. Przedmiotem ustaleL planu jest gazociąg 

wysokiego ci`nienia (wraz z towarzyszącą infra-

strukturą oraz przewodami osJonowymi dla kabli 

do transmisji danych) ”rzebiegający przez tereny:  

1. tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 

symbolem R; 
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2. tereny wód powierzchniowych `ródlądowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem WS; 

3. teren drogi publicznej gJównej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem KDG; 

4. teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem KDZ; 

5. tereny dróg publicznych lokalnych, ozna-

czone na rysunku planu symbolem KDL; 

6. tereny dróg publicznych dojazdowych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

7. tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDW. 

 

§ 5.1. Integralną czę`cią ustaleL planu stano-

wiących tre`ć niniejszej uchwaJy jest rysunek 

planu w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik do 

niniejszej uchwaJy. 

2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linia rozgraniczająca; 
3) linie ”odziaJu obszaru na fragmenty; 

4) o` gazociągu wysokiego ci`nienia; 
5) przeznaczenie terenówŁ 
3. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są oznaczeniami informacyjnymi: 

1) granica gminy. 

 

RozdziaJ II 
Ustalenia ogólne dla caJego obszaru 

 

§ 6. W granicach obszaru ustala się:  
1) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego; 

a) realizacja gazociągu wysokiego ci`nienia z za-

chowaniem strefy ochronnej, tzw. strefy kontrolo-

wanej, po 3 m z obu stron osi gazociągu wysokiego 

ci`nienia; 
b) dopuszcza się zmianę przebiegu gazociągu 

wysokiego ci`nienia, zwJaszcza w przypadku wy-

stą”ienia ”rzeszkód terenowych, a wtedy: 

- o` gazociągu wysokiego ci`nienia ulega od-

powiedniej zmianie,  

- strefa kontrolowana musi się zawierać 

 w granicach obszaru objętego planem;  

2) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

a) ze względu na brak w obszarze objętym 

planem obszarów chronionych w zakresie `rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, nie 

ustala się zasad ochrony `rodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
a) roboty ziemne związane z budową gazocią-

gu, po uzgodnieniu projektu i uzyskaniu pozwole-

nia konserwatorskiego, nalewy ”rowadzić pod 

nadzorem archeologicznym wykonywanym przez 

uprawnionego archeologa; 

4) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych ”rze”isów, w 

tym terenów górniczych, a takwe narawonych na 

niebezpieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych 

osuwaniem się mas ziemnych; 

a) obszar objęty planem nie znajduje się w te-

renie górniczym, wobec czego plan nie ustala 

wymagaL w zakresie terenów górniczych, 
b) na obszarze nie wystę”ują tereny narawone 

na niebez”ieczeLstwo powodzi, wobec czego 

plan nie ustala wymagaL w zakresie terenów 

narawonych na niebez”ieczeLstwo powodzi, 

c) na obszarze nie wystę”ują zjawiska związa-

ne z osuwaniem się mas ziemnych, wobec czego 

plan nie ustala wymagaL w zakresie terenów 

zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych; 

5) szczegóJowe zasady i warunki scalenia i po-

dziaJu nieruchomo`ci objętych planem miejscowym; 

a) nie ustala się innych zasad i warunków scale-

nia i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych planem miej-

scowym, niw wynikające z ”rze”isów odrębnych,  
a zwJaszcza ”rze”isów o gospodarce nieruchomo-

`ciami; 
6) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy; 

a) zakaz realizacji budynków; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

a) ze względu na s”ecyfikę obszaru, nie ustala 

się innych warunków obsJugi komunikacyjnej, niw 
wynikające z ”rze”isów odrębnych, a zwJaszcza 

”rze”isów o gospodarce nieruchomo`ciami, 
b) kolizję istniejącej infrastruktury technicznej 

z zamierzeniami inwestorskimi nalewy zlikwido-

wać na koszt inwestora, po uzyskaniu uzgodnie-

nia z zarządcą urządzenia, 
c) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 

technicznej (naziemnej, nadziemnej i podziemnej) 

wszystkich mediów, 
d) w przypadku podejmowania dziaJaL inwesty-

cyjnych na obszarze wy”osawonym w urządzenia 

melioracyjne oraz wody publiczne Skarbu PaLstwa - 

inwestor kawdorazowo zobowiązany jest, na etapie 

przygotowania inwestycji do realizacji, dokonać 

szczegóJowego uzgodnienia projektu planowanej 

inwestycji z wJa`ciwym źarządem Melioracji i Urzą-
dzeL Wodnych, 

e) odprowadzenie wód opadowych ｦ po-

wierzchniowo; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
a) nie ustala się innego sposobu tymczasowego 

zagospodarowania terenów, aniweli dotychczasowy; 

9) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą 0%; 
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10) ze względu na s”ecyfikę planowanej inwe-

stycji (podziemna sieć infrastruktury technicznej)  

w ustaleniach planu nie okre`la się: 
a) wymagaL wynikające z potrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych, 

b) ”arametrów i wskauników ksztaJtowania za-

budowy. 

 

RozdziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe dotyczące ”oszczegól-

nych terenów 

 

§ 7.1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone 

na rysunku planu symbolem R. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) przeznaczenie terenu na: 

a) lokalizację gazociągu wysokiego ci`nienia, 
b) uwytki rolne ｦ pola orne i uwytki zielone (Jąki, 

pastwiska); 

2) obsJuga komunikacyjna: 

a) nie ustala się innych warunków obsJugi ko-

munikacyjnej, niw wynikające z ”rze”isów odręb-

nych, a zwJaszcza ”rze”isów o gospodarce nieru-

chomo`ciamiŁ 
 

§ 8.1. Wyznacza się tereny wód powierzchnio-

wych `ródlądowych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem WS. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) przeznaczenie terenu na: 

a) lokalizację gazociągu wysokiego ci`nienia, 
b) rzeki, cieki; 

2) obsJuga komunikacyjna: 

a) nie ustala się innych warunków obsJugi ko-

munikacyjnej, niw wynikające z ”rze”isów odręb-

nych, a zwJaszcza ”rze”isów o gospodarce nieru-

chomo`ciamiŁ 
 

§ 9.1. Wyznacza się teren drogi publicznej gJów-

nej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) przeznaczenie terenu na: 

a) lokalizację gazociągu wysokiego ci`nienia, 
b) komunikację wraz z urządzeniami technicz-

nymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi 

w rozdziale II;  

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy; 

a) lokalizacja dróg publicznych powiatowych  

o `ci`le okre`lonej linii rozgraniczającej wg rysunku 

planu, 

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych i uzgodnionych z wJa`ciwym za-

rządcą drogi. 

 

§ 10.1. Wyznacza się teren drogi publicznej zbior-

czej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) przeznaczenie terenu na:  

a) lokalizację gazociągu wysokiego ci`nienia, 
b) komunikację wraz z urządzeniami technicz-

nymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi 

w rozdziale II; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy;  

a) lokalizacja dróg publicznych powiatowych  

o `ci`le okre`lonej linii rozgraniczającej wg rysunku 

planu, 

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych i uzgodnionych z wJa`ciwym za-

rządcą drogi. 

 

§ 11.1. Wyznacza się tereny dróg publicznych lo-

kalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) przeznaczenie terenu na: 

a) lokalizację gazociągu wysokiego ci`nienia, 
b) komunikację wraz z urządzeniami technicz-

nymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi 

w rozdziale II; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy; 

a) lokalizacja dróg publicznych gminnych o `ci`le 

okre`lonej linii rozgraniczającej wg rysunku planu, 

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych i uzgodnionych z wJa`ciwym za-

rządcą drogi. 

 

§ 12.1. Wyznacza się tereny dróg publicznych 

dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem KDD. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) przeznaczenie terenu na:  

a) lokalizację gazociągu wysokiego ci`nienia,  
b) komunikację wraz z urządzeniami technicz-

nymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi 

w rozdziale II; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy;  
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a) lokalizacja dróg publicznych gminnych o `ci`le 

okre`lonej linii rozgraniczającej wg rysunku planu, 

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych i uzgodnionych z wJa`ciwym za-

rządcą drogi. 

 

§ 13.1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrz-
nych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) przeznaczenie terenu na: 

a) lokalizację gazociągu wysokiego ci`nienia,  
b) komunikację wraz z urządzeniami technicz-

nymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi 

w rozdziale II; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

a) lokalizacja dróg wewnętrznych o `ci`le okre-

`lonej linii rozgraniczającej wg rysunku planu, 

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych i uzgodnionych z wJa`ciwym za-

rządcą drogi. 

 

RozdziaJ IV 

Przepisy koLcowe 

 

§ 14. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

30 dni od dnia ogJoszenia jej w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady  

Roman Neugebauer 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVIł355ł2010 

Rady Miejskiej w Gorzowie _ląskim 

z dnia 30 wrze`nia 2010 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atry-

wania uwag zgJoszonych do ”rojektu ”lanu 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Gorzów _ląski w za-

kresie trasy gazociągu wysokiego ci`nienia wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą oraz ”rzewodami 
osJonowymi dla kabli do transmisji danych byJ 
wyJowony do ”ublicznego wglądu w dniach od  
16 lipca 2010 r. do 13 sierpnia 2010 r. 

Uwagi do ”rojektu ”lanu mowna byJo skJadać  
w dniach od 16 lipca 2010 rŁ do 2 wrze`nia 2010 r. 

Uwag nie wniesiono. 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVIł355ł2010 

Rady Miejskiej w Gorzowie _ląskim 

z dnia 30 wrze`nia 2010 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji  

i zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,  

Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb ws”ólnoty nalewy do zadaL 
wJasnych gminyŁ 

 

W szczególno`ci zadania wJasne gminy obej-

mują s”rawy: 
-  Jadu ”rzestrzennego, gos”odarki nierucho-

mo`ciami, ochrony `rodowiska i ”rzyrody oraz 
gospodarki wodnej; 

- gminnych dróg, ulic, mostów, ”laców oraz 
organizacji ruchu drogowego; 

- wodociągów i zao”atrzenia w wodę, kanali-
zacji, usuwania i oczyszczania `cieków komunal-

nych, utrzymania czysto`ci i ”orządku oraz urzą-
dzeL sanitarnych, wysy”isk i unieszkodliwiania 
od”adów komunalnych, zao”atrzenia w energię 
elektryczną i cie”lną oraz gaz, it”Ł 

W związku z uchwaleniem miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 

Gorzów _ląski w zakresie trasy gazociągu wyso-

kiego ci`nienia wraz z towarzyszącą infrastruktu-

rą oraz ”rzewodami osJonowymi dla kabli do 
transmisji danych zostaną zagos”odarowane no-

we tereny gminyŁ W konsekwencji wywoJane 
zostaną do realizacji zadania inwestycyjneŁ 

źadania wJasne gminy związane z realizacją 
ustaleL ”lanu będą w”rowadzone do wieloletnie-

go ”rogramu inwestycyjnego, w którym zostaną 
okre`lone i ”odane do ”ublicznej wiadomo`ci 
terminy realizacji tych inwestycji. 

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie 
w o”arciu o budwet gminy i z wykorzystaniem 
`rodków zewnętrznych, funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. 
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