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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z pópniejszymi zmianami) w związku z art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r., Nr 80 poz. 717 z pópniejszymi zmianami), 
po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zaniemy[l, Rada Gminy Zaniemy[l uchwala, 
co następuje: 

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla przeprowadzenia gazociągu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą ｠ zagospodaro-
wanie zEór gazu w rejonie Zrody Wlkp. ｠ w gminie 
Zaniemy[l. 

§2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia bę-
dące tre[cią niniejszej uchwaEy. 

§3. Integralną czę[cią planu są: 
1) rysunki planu w skali 1:1000 - zaEączniki nr: 

1.1., 1.2. oraz 1.3.; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu - zaEącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych Gminy oraz 
zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych - zaEącznik nr 3.

DZIAD I 
Postanowienia ogólne 

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o: 

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej; 

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Zaniemy[l, o ile z tre[ci prze-
pisu nie wynika inaczej; 

3) rysunkach planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-
sunki w skali 1:1000, będące zaEącznikami nr 1.1., 
1.2., 1.3. do niniejszej uchwaEy; 

4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi; 
5) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 

okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi; 

6) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny; 

7) sieciach infrastruktury technicznej ｠ nalery 
przez to rozumieć kolektory zbiorcze, rurociągi, li-
nie elektroenergetyczne, [wiatEowody oraz inne ele-
menty zagospodarowania związane bezpo[rednio z 
przesyEaniem pEynów zEorowych oraz prawidEowym 
funkcjonowaniem inwestycji, będącej przedmiotem 
uregulowaG planu; 

8) obiektach infrastruktury technicznej ｠ nalery 
przez to rozumieć urządzenia i obiekty infrastruk-
tury technicznej, sEurące do eksploatacji zEora oraz 
umorliwiające prawidEowe funkcjonowanie strefy 
przyodwiertowej; 

9) strefie kontrolowanej ｠ nalery przez to rozu-
mieć definicję zgodną z rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać sieci gazowe. 

§5. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu na obsza-
rze objętym planem. 

2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Rady 
Gminy Zaniemy[l Nr XXII/173/2009 z dnia 30 mar-
ca 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla przeprowadzenia gazociągu wraz z infra-
strukturą towarzyszącą ｠ zagospodarowanie zEór 
gazu w rejonie Zrody Wlkp. ｠ w gminie Zaniemy[l. 

§6. 1. Planem objęto obszar o caEkowitej po-
wierzchni ok. 4,43 ha. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, poEorony 
jest w gminie Zaniemy[l, w obrębie geodezyjnym 
Jeziory Wielkie. 

§7. Granice obszaru objętego planem, przedsta-
wiono na rysunkach planu, o których mowa w §3 
pkt 1. 

DZIAD II 
Ustalenia szczegóEowe 

2198

UCHWADA Nr XXXI/232/2010 RADY GMINY ZANIEMYZL

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przeprowadzenia ga-
zociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą ｠ zagospodarowanie zEór gazu w rejonie Zrody Wlkp. ｠ w 

gminie Zaniemy[l 
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RozdziaE I 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania 

§8. Na obszarze objętym planem, jako przezna-
czenia podstawowe ustala się: 

1) tereny infrastruktury technicznej ｠ gazownic-
two, oznaczone na rysunkach planu symbolem G; 

2) teren infrastruktury technicznej ｠ gazownictwo 
｠ strefa przyodwiertowa dla prowadzenia eksplo-
atacji zEora ropy naftowej i gazu ziemnego ｧKalejeｦ, 
oznaczony na rysunku planu symbolem Gs. 

§9. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych 
i le[nych: 

1) trwale zmienia się przeznaczenie gruntów le-
[nych o powierzchni ok. 1,6177 ha; 

2) czasowo (na czas budowy) zmienia się przezna-
czenie gruntów le[nych o powierzchni ok. 0,6812 
ha. 

§10. Linie rozgraniczające tereny o rórnym prze-
znaczeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
okre[lonych w uchwale, oznaczono na rysunkach 
planu liniami ciągEymi. 

RozdziaE II 
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego 

§11. 1. W granicach terenu Gs: 
a) ustala się realizację obiektów infrastruktury 

technicznej; 
b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej; 
c) ustala się zagospodarowania zgodnie z przepi-

sami prawa, na warunkach okre[lonych w planie; 
d) dopuszcza się zmianę sposobu zagospodaro-

wania, przy zachowaniu ustaleG planu i przepisów 
prawa. 

§12. 1. W ramach terenów G ustala się realizację 
sieci infrastruktury technicznej; 

2. Z zastrzereniem ust. 3, dla terenów G ustala 
się szeroko[ć, zgodnie z rysunkami planu; 

3. Szeroko[ć terenów G objętych zmianą prze-
znaczenia na staEe bądp na czas budowy, ustala się 
zgodnie z rysunkami planu. 

4. W ramach terenów G ustala się strefę kontro-
lowaną o szeroko[ci zgodnej z przepisami prawa. 

5. Z zastrzereniem §25 zagospodarowanie tere-
nów G nalery realizować zgodnie z przepisami pra-
wa, na warunkach okre[lonych w uchwale. 

RozdziaE III 
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego 

§13. Ustala się obowiązek selektywnego groma-
dzenia warstw: humusowej i mineralnej, przy czym 
ustala się prowadzenie bezodpadowej gospodarki 
masami ziemnymi. 

§14. Zakazuje się prowadzenia prac budowlanych 
naruszających ustalenia okresów ochronnych zwie-
rząt, ustanowionych prawem, w trakcie trwania 
tychre okresów. 

§15  Uciąrliwo[ci dla [rodowiska, związane z 
prowadzonym przesyEem surowców oraz z urytko-
waniem sieci infrastruktury technicznej, nie mogą 
wykraczać poza granice obszaru objętego planem, o 
których mowa w §7. 

RozdziaE IV 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 

§16. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, istnieje konieczno[ć prowadzenia 
badaG archeologicznych w trakcie prac ziemnych 
podczas realizacji inwestycji, a w przypadku zare-
jestrowania nawarstwieG kulturowych i obiektów 
archeologicznych będzie konieczne przeprowadze-
nie ratowniczych badaG wykopaliskowych. Zakres 
badaG archeologicznych winno okre[lić pozwolenie 
wydane przez wEa[ciwe sEurby ochrony zabytków, 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

RozdziaE V 
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych 

§17. 1. W związku z realizacją ustaleG planu do-
puszcza się, na czas budowy, zajęcie istniejących w 
bezpo[rednim sąsiedztwie duktów le[nych, na wa-
runkach okre[lonych przez dysponenta tych dróg. 

2. Ustala się, re skrzyrowania sieci infrastruktury 
technicznej z pozostaEymi urządzeniami i obiektami 
terenowymi oraz z ciekami wodnymi nalery wyko-
nywać zgodnie z przepisami prawa oraz po uzyska-
niu warunków od wEa[ciwych jednostek. 

RozdziaE VI 
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy 
Nie ustala się. 

RozdziaE VII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych 
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§18. Wszelkie prace nalery prowadzić przy zacho-
waniu okre[lonych w przepisach warunków bezpie-
czeGstwa powszechnego, bezpieczeGstwa pora-
rowego, bezpieczeGstwa i higieny pracy, a takre 
ochrony [rodowiska. 

§19. Przez obszar objęty planem ｠ a wskazany na 
zaEączniku nr 1.1. ｠ przebiega gazociąg wysokiego 
ci[nienia DN100 relacji Kaleje Jeziory Wielkie. 

§20. Obszar objęty planem, poEorony jest strefie 
technicznej gazociągu DN150 relacji CzmoG - Kale-
je, przebiegającego poza granicami planu. 

§21. Obszar objęty planem, poEorony jest w ob-
rębie stacji gazowej wysokiego ci[nienia w miejsco-
wo[ci Jeziory Wielkie, zlokalizowanej poza granica-
mi planu. 

§22. Obszar objęty planem, wskazany na rysunku 
planu ｠ na zaEączniku nr 1.1. ｠ poEorony jest czę-
[ciowo na obszarze i terenie górniczym ｧKaleje Iｦ. 

RozdziaE VIII 
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym 

§22. Dopuszcza się realizację strefy przyodwier-
towej o powierzchni mniejszej nir wskazana na ry-
sunku planu, zgodnie z przepisami prawa. 

RozdziaE IX 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

§23. Ustala się uEorenie elementów sieci infra-
struktury technicznej pod powierzchnią ziemi, za-
chowując odpowiednie, przewidziane przepisami 
prawa odlegEo[ci pomiędzy poszczególnymi siecia-
mi. 

§24. 1. Z zastrzereniem ust. 2 i 3 w granicach 
obszaru objętego planem ustala się zakaz zabudowy 
obiektami niezwiązanymi z funkcjonowaniem inwe-
stycji, będącej przedmiotem uregulowaG planu. 

2. Zmiany sposobu zagospodarowania lub urytko-
wania terenów objętych planem wymagają uprzed-
niego uzgodnienia z dysponentami obiektów i urzą-
dzeG infrastrukturalnych zlokalizowanych w jego 
granicach, oraz: 

a) z dysponentem sieci i obiektów infrastruktury 
technicznej; 

b) z dysponentami obiektów, o których mowa w 
§19, §20 i §21, jereli zmiany będą realizowane w 
odlegEo[ci mniejszej nir 35,00 m od tych obiektów. 

3. W strefie kontrolowanej ustala się zakaz wzno-
szenia budynków, urządzania staEych skEadów i ma-
gazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania ja-

kiejkolwiek dziaEalno[ci mogącej zagrozić trwaEo[ci 
gazociągu podczas jego eksploatacji, przy czym: 

a) dopuszcza się lokalizowanie w strefie kontrolo-
wanej, nie wymienionych w planie obiektów i urzą-
dzeG, jereli będą na to zezwalaEy przepisy prawa, na 
zasadach okre[lonych w ust. 2. 

§25. Ustala się obowiązek oznakowania przebie-
gu sieci infrastruktury technicznej, zrealizowanej na 
podstawie ustaleG planu, na warunkach okre[lo-
nych w przepisach prawa. 

RozdziaE X 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§26. Ustala się obowiązek zapewnienia dostępu 
dysponentowi sieci i obiektów infrastruktury tech-
nicznej do terenów zagospodarowanych w oparciu 
o plan: 

1) poprzez istniejące drogi i dukty le[ne, 
2) w oparciu o sEurebno[ć przesyEu, ustanowioną 

na wybranych dziaEkach objętych planem, przy za-
chowaniu przepisów prawa. 

§27. 1. ObsEugę terenu Gs ustala się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, przy czym: 

1) zaopatrzenie w wodę do celów technologicz-
nych i celów ppor. z wEasnych ujęć zlokalizowanych 
na terenach stref przyodwiertowych lub z lokalnej 
sieci wykonanej na potrzeby przedmiotowej inwe-
stycji; 

2) wody zEorowe i wody z procesu odsalania: 
ustala się zatEaczanie do zakwalifikowanego do tego 
celu odwiertu po usunięciu zanieczyszczeG wpro-
wadzonych do nich w procesie technologicznym, 
przy czym dopuszcza się zlokalizowanie szczelnych 
zbiorników do gromadzenia ww. wód, wówczas 
transport [cieków, poza obszar objęty planem, bę-
dzie się odbywaE przy uryciu cystern lub odpowied-
niej instalacji; plan dopuszcza równier realizację 
urządzeG i instalacji sEurących do uzdatniania; 

3) wody deszczowe i/lub roztopowe: ustala się, re 
nalery zastosować rozwiązania techniczne zabezpie-
czające grunt i wody gruntowe przed przenikaniem 
do nich, okre[lonych w przepisach, związków che-
micznych z wód deszczowych i/lub roztopowych; 

4) [cieki bytowe: do szczelnych zbiorników bez-
odpEywowych oprórnianych przez koncesjonowane-
go przewopnika do miejsc wskazanych przez sEurby 
gminne; 

5) odpady: ustala się obowiązek wyznaczenia 
miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych 
oraz odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych 
miejsc do gromadzenia odpadów innych nir komu-
nalne; ustala się obowiązek prowadzenia selektyw-
nej zbiórki odpadów oraz kierowanie odpadów w 
pierwszej kolejno[ci do odzysku, zgodnie z przepi-
sami prawa. 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istnie-
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jących sieci, na warunkach okre[lonych przez ich 
dysponenta; 

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-
[lonych w przepisach prawa. 

§28. Na czas budowy, dopuszcza się korzystanie 
z urządzeG infrastruktury technicznej, zlokalizowa-
nych poza granicami planu. 

§29. Kolizje, z istniejącą infrastrukturą technicz-
ną, usunąć zgodnie z przepisami prawa oraz z za-
chowaniem ustaleG planu. 

§30. Ustala się obowiązek realizacji sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej z zastosowaniem 
rozwiązaG ograniczających morliwo[ć wystąpienia 
awarii. 

RozdziaE XI 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów 

§31. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa i usta-
leG planu, z zastrzereniem ust. 2 i 3, po zakoGczeniu 
budowy, w ramach terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, ustala się przywrócenie dotych-
czasowego zagospodarowania. 

2. Zapisy ust. 1 realizować z uwzględnieniem do-
stępu do zagospodarowanych na podstawie planu 
terenów, o którym mowa w §27. 

3. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie doty-
czy strefy kontrolowanej gazociągu, o której mowa 
w §12 ust. 4, gruntów, o których mowa w §9 pkt 
1 oraz terenu Gs. 

RozdziaE XII 
Stawki procentowe 

§32. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 1%. 

DZIAD III 
Przepisy koGcowe 

§33. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy, 
je[li nastąpi zmiana lub nowelizacja przepisów pra-
wa, chyba re z ich tre[ci będzie wynikaE obowiązek 
dokonania zmiany planu. 

§34. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Zaniemy[l. 

§35. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak 
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Przedmiotowy projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego zostaE wyEorony 
do publicznego wglądu w terminie od 15 stycznia 
2010 r. do 8 lutego 2010 r. W dniu 5 lutego 2010 
r. odbyEa się dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
miejscowym planie rozwiązaniami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi zmianami) uwagi 
byEy przyjmowane do dnia 22 lutego 2010 r. 

W ustawowym terminie, nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z tym, Rada Gminy Zaniemy[l nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
Rada Gminy Zaniemy[l, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym: 

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 
z 2008 r., Dz.U. Nr 88 poz. 539); 

- ustawę z dnia 8 marca 1 0 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópniejszymi zmianami); 

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, 
poz. 858); 

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1 7 r. Prawo energe-
tyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, poz. 
625 z pópniejszymi zmianami); 

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego; oraz ustalenia 
planu, rozstrzyga co następuje: 

§1. Realizacja zamierzeG inwestycyjnych, przewi-
dzianych w przedmiotowym planie, nie obciąry bu-
dretu gminy Zaniemy[l. 

§2. 1. W planie nie ustala się terenów publicz-
nych, których koszty realizacji miaEyby w przyszEo-
[ci obciąryć gminę Zaniemy[l. 

2. Kosztami zagospodarowania terenów objętych 
planem, zgodnie z jego zapisami, obciąrony będzie 
inwestor.

ZaEącznik nr 1 
do uchwaEy Nr XXXI/ 232 /2010 

Rady Gminy Zaniemy[l 
z dnia 29 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PRZEPROWADZENIA GAZOCIĄGU WRAZ Z INFRASTRUK-

TURĄ TOWARZYSZĄCĄ ｠ ZAGOSPODAROWANIE ZDÓq GAZU W REJONIE ZRODY WLKP. ｠ W GMINIE 
ZANIEMYZL 

ZaEącznik nr 3 
do uchwaEy Nr XXXI/ 232 /2010 

Rady Gminy Zaniemy[l 
z dnia 29 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


