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UCHWAŁA NR XVII/159/2011 

 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 

 z dnia 31 sierpnia 2011r. 
  

w sprawie wzniesienia na terenie parku Górczyńskiego w Gorzowie Wlkp., pomnika Włodzimierza Korsaka 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Rada Miasta postanawia wznieść pomnik 
Włodzimierza Korsaka. Pomnik zostanie postawiony 
na terenie parku Górczyńskiego w Gorzowie Wlkp. 

§ 2. Wzniesienie pomnika Włodzimierza Korsaka 
nastąpi ze środków własnych Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika bez dochodzenia roszczeń o zwrot 
poniesionych nakładów.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Prezyden-
towi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

 Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska 
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UCHWAŁA NR XII.65.2011 

 RADY GMINY PSZCZEW 

 

 z dnia 8 września 2011r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych 

w gminie Pszczew 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r: 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r: Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r: Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 
z 2005r: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006r: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r: 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r: 
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 
poz. 230; z 2011r: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr 21, poz. 113), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717, z 2004r: 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r: Nr 113,  
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r: Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635; z 2007r: Nr 127, poz. 880; z 2008r: 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  
poz. 1413; z 2010r: Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011r: Nr 32, 
poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z uchwałą  
Nr XLIII/248/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listo-
pada 2010r. w sprawie przystąpienia do opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą to-

warzyszącą na terenie gminy Pszczew, po stwier-
dzeniu, şe plan nie narusza ustaleń studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Pszczew, Rada Gminy Pszczew 
uchwala co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały 
jest przeznaczenie terenu pod budowę gazociągu 
wysokiego ciśnienia wraz z obiektami pomocniczy-
mi, w tym m.in. zespołami zaporowo-upustowymi 
i drogami dojazdowymi, infrastrukturą kontrolno - 
pomiarową i kablem transmisji danych obejmujące-
go obszar w obrębach: Nowe Gorzycko, Zielomyśl, 
Szarcz, Pszczew, Świechocin, Silna, w gminie 
Pszczew. 

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 7 oraz 
wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pszczew, który zawiera arkusz Nr 7, 
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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. 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. 

§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) gazociągu lub sieciach gazowych – naleşy przez 
to rozumieć budowę inwestycji celu publiczne-
go sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN300 
wraz z obiektami pomocniczymi, w tym m.in. 
zespołami zaporowo-upustowymi i drogami 
dojazdowymi, infrastrukturą kontrolno – po-
miarową i kablem transmisji danych, 

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

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

4) strefie odległości podstawowej – naleşy przez 
to rozumieć obszar w której operator sieci ga-
zowej w/c jest uprawniony do zapobiegania 
działalności mogącej mieć negatywny wpływ 
na trwałość i prawidłową eksploatację sieci, 
której wielkość określają przepisy obowiązujące 
w dniu budowy gazociągu. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania 

§ 4. 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, 
Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapo-
wego, mają charakter informacyjny i nie są 
ustaleniami planu. 

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

1) „RL,G” tereny rolnicze z trasą przebiegu gazo-
ciągu, 

2) „ZL” tereny leśne, 

3) „ZS,G” tereny zieleni śródleśnej z trasą prze-
biegu gazociągu, 

4) „W,G” tereny wód z trasą przebiegu gazociągu, 

5) „KD,G” tereny dróg i tereny przecinek leśnych 
z trasą przebiegu gazociągu, 

6) „PG,G” teren gospodarczo – produkcyjny z tra-
są przebiegu gazociągu. 

7) „MN,U” teren zabudowy mieszkaniowej  
z usługami, 

8) „MR” teren zabudowy zagrodowej, Dla tere-
nów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6 obo-
wiązuje dotychczasowa funkcja stanowiąca  
o ich przeznaczeniu z ograniczeniami związa-
nymi planowanym gazociągiem i jego strefą 
kontrolowaną. Dla terenów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 6 – 8, które są fragmentarycznie ob-
jęte niniejszym planem obowiązuje funkcja 
i zasady zagospodarowania określone w prze-
pisach odrębnych. 

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

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

4. 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 kontrolowanej gazociągu. 

5. Przez tereny „RL,G”, „ZS,G”, „W,G”, dopusz-
cza się budowę ciągów komunikacyjnych oraz urzą-
dzeń i sieci infrastruktury technicznej pod warun-
kiem zabezpieczenia istniejących sieci gazowych na 
warunkach i w uzgodnieniu z operatorem gazocią-
gów, jeşeli inwestycja naruszy strefę kontrolowaną. 

6. Na terenach „RL,G” dopuszcza się zabudowę 
zagrodową i zalesienia pod warunkiem zabezpiecze-
nia istniejących sieci gazowych na warunkach  
i w uzgodnieniu z operatorem gazociągów, jeşeli 
inwestycja naruszy strefę kontrolowaną. 
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Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 6. 1. Tereny w granicach objętych opracowa-
niem planu pozostają w dotychczasowym uşytko-
waniu. Przejścia gazociągiem przez drogi oraz rzeki 
i rowy naleşy wykonać 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 

§ 7. 1. Budowa gazociągu wymaga przeprowa-
dzenia postępowania w sprawie oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z przepisami Prawa ochrony 
środowiska. 

2. Naleşy zachować warunki określone w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na re-
alizację przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

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

4. W trakcie realizacji i eksploatacji gazociągu 
naleşy przestrzegać zasad gospodarowania w Ob-
szarze Chronionego Krajobrazu „7- Gorzycko”: 

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 zawiadomić Wojewodę Lubuskie-
go lub Wójta Gminy Pszczew. 

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8. 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  
w obrębach, które uwidoczniono na rysunku. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 9. 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 

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem nie wystę-
pują tereny górnicze oraz tereny zagroşone osuwa-
niem się mas ziemnych. 

2. Na obszarze objętym planem na terenach 
oznaczonych symbolem „ZS,G” przed rozpoczęciem 
budowy naleşy uzyskać zezwolenie Dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na wyłą-
czenie gruntów leśnych z produkcji leśnej. 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 11. 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. Ustalenia planu nie stanowią ograniczeń dla 
podziałów gruntów zgodnie z przepisami odrębny-
mi. 

Rozdział 9 

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

zabudowy 

§ 12. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami, o których mowa w § 5 ust. 1  
pkt 1 – 6 niniejszej uchwały: 

1) ustala się następujące warunki: 

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

3) operator sieci gazowej w obszarze strefy kon-
trolowanej jest uprawniony do zapobiegania 
działalności w zakresie prowadzenia robót 
ziemnych, poruszania się cięşkim sprzętem, 
mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość 
i prawidłową eksploatację sieci, 

4) obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci ga-
zowej lokalizacji obiektów wzdłuş strefy kontro-
lowanej, 

5) naleşy zapewnić swobodny dojazd do sieci ga-
zowych oraz przemieszczania się wzdłuş tych 
sieci, 

6) wszelkie skrzyşowania z innymi sieciami infra-
struktury technicznej naleşy wykonać w uzgod-
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nieniu i na warunkach operatorów danej sieci, 
przy zastosowaniu rozwiązań technicznych wy-
kluczających moşliwość przedostania się gazu 
do gruntu lub do urządzeń infrastruktury pod-
ziemnej, 

7) dopuszcza się: 

8) moşliwość zmiany trasy sieci gazowych wraz ze 
strefą kontrolowaną w obrębie pasa terenu ob-
jętego planem, 

9) moşliwość sytuowania w pasie stref kontrolo-
wanych innych podziemnych systemów inşy-
nierskich związanych z sieciami gazowymi, 

10) lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia tech-
nicznego nie związanego z sieciami gazowymi 
po uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez operatora sieci gazowej, 

11) wykonanie oznaczenia sieci gazowych w tere-
nie, 

12) zakazuje się: zalesienia terenu, do czasu budo-
wy gazociągów, w zakresie pasa montaşowego 
projektowanych gazociągów, z wyjątkiem usta-
leń § 12 ust. 3, zakaz nie dotyczy obszarów 
oznaczonych symbolem „ZL”. 

2. Na terenach rolnych strefa kontrolowana nie 
stanowi ograniczeń dla upraw rolnych. 

3. Na terenach „ZS,G” pas wolny od zalesień 
drzewostanem wyniesie minimum 2,0m na stronę 
od osi skrajnej gazociągu. 

§ 13. Przez teren objęty planem przebiega na-
powietrzna przesyłowa linia elektroenergetyczna 
o napięciu 400kV relacji Plewiska – Krajnik wzdłuş, 
której obowiązuje pas technologiczny o szerokości 
80m (po 40m na stronę od osi linii), dla którego 
obowiązują ograniczenia uşytkowania jego terenu, 
dla terenów, objętych sporządzanym planem, znaj-
dujących się w pasie technologicznym obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) ustala się zakaz realizacji obiektów budowla-
nych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tj.: 
zakazuje się lokalizowania budynków mieszkal-
nych i budynków uşyteczności publicznej typu 
szkoła, szpital, internat, şłobek, przedszkole 
i podobne, zakazuje się lokalizowania miejsc 
stałego przebywania ludzi w związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą, turystyczną, 
rekreacyjną, odstępstwa od tej zasady moşe 
udzielić właściciel linii, na warunkach przez sie-
bie określonych, 

2) naleşy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich 
obiektów z właścicielem linii, 

3) nie wolno tworzyć hałd nasypów w pasie tech-
nologicznym oraz sadzić roślinności wysokiej 
pod linią i w odległości po 20m od osi linii 
w obu kierunkach, 

4) teren w pasie technologicznym linii nie moşe 
być kwalifikowany jako teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową lub zagrodową ani ja-
ko teren związany z działalnością gospodarczą 
(przesyłową) właściciela linii; 

5) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie 
pasa technologicznego linii i jego najblişszym 
sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez 
właściciela linii; 

6) zalesienia terenów rolnych w pasie technolo-
gicznym linii mogą być przeprowadzone  
w uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi 
maksymalną wysokość sadzonych drzew 
i krzewów; 

7) lokalizacja budowli zawierających materiały 
niebezpieczne poşarowo, stacji paliw i stref za-
groşonych wybuchem w bezpośrednim są-
siedztwie pasów technologicznych wymaga 
uzgodnień z właścicielem linii; 

8) ustala się moşliwość eksploatacji i modernizacji 
elektroenergetycznej linii przesyłowej o napię-
ciu 400kV. 

§ 14. Przez teren objęty planem przebiega gazo-
ciąg wysokiego ciśnienia DN500 relacji Grodzisk – 
Skwierzyna: 

1) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Górnictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  
(Dz. U. z 1978r. Nr 21, poz. 94 oraz normą bran-
şową BN-80/8976-31) wobec ww. gazociągu 
obowiązuje zmniejszona strefa podstawowa 
wynosząca 32,5m na stronę od jego osi, 

2) w przypadku lokalizowania jakichkolwiek obiek-
tów budowlanych względem istniejącej sieci 
gazowej wysokiego ciśnienia w odległościach 
mniejszych niş podana powyşej, zachodzi ko-
nieczność szczegółowego uzgodnienia wszel-
kich zblişeń, kolizji oraz ingerencji w w/w odle-
głości u Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System S.A. Odział w Poznaniu oraz ko-
nieczność ścisłego nadzoru przedstawiciela 
Oddziału nad pracami budowlanymi w strefie. 

§ 15. Przez teren objęty planem przebiega gazo-
ciąg tranzytowy wysokiego ciśnienia DN1400, 
8,4MPa wraz z kablem światłowodowym. Odległości 
podstawowe w/w gazociągu od obiektów tereno-
wych reguluje rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 14.11.1995 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci ga-
zowe. 

§ 16. Przez teren objęty planem przebiega gazo-
ciąg tranzytowy średniego ciśnienia DN63. W przy-
padku lokalizowania jakichkolwiek obiektów budow-
lanych względem istniejącej sieci gazowej, zachodzi 
konieczność szczegółowego uzgodnienia wszelkich 
zblişeń oraz kolizji u zarządcy sieci EWE energia, 
oraz konieczność ścisłego nadzoru przedstawiciela 
EWE nad pracami budowlanymi w miejscu kolizji. 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 17. 1. Pozostawia się istniejące drogi publiczne 
w dotychczasowych liniach rozgraniczających wyka-
zanych na rysunku planu. 
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2. Dopuszcza się realizację nowych ciągów ko-
munikacyjnych pod warunkiem zabezpieczenia pla-
nowanych sieci gazowych na warunkach i w uzgod-
nieniu z operatorem. 

3. Przejścia poprzeczne pod drogami oraz sytu-
owanie gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą wzdłuş dróg naleşy wykonać, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi, na warunkach i w uzgodnieniu 
z zarządcą drogi przy zastosowaniu zabezpieczeń 
gazociągów przed uszkodzeniem, w szczególności: 

1) przejścia poprzeczne gazociągiem wraz z infra-
strukturą towarzyszącą przez drogi powiatowe: 
Nr 1332 F (Pszczew – Nowe Gorzycko), Nr 1335 
F (Świechocin – Silna), Nr 1337 F (Silna – gr. 
wojew. Piotry) przewiertami, bez naruszania 
konstrukcji dróg, w granicach działek w rurach 
ochronnych, 

2) usytuowanie gazociągu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą przy drogach powiatowych, poza 
terenem zabudowy w odległości co najmniej 
20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni, 

3) usytuowanie urządzeń, obiektów naziemnych 
poza granicami działek stanowiących pas dro-
gowy dróg powiatowych, poza terenem zabu-
dowy w odległości co najmniej 20,0m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni, 

4) lokalizowanie zjazdów z dróg powiatowych do 
zespołów zaporowo – upustowych na warun-
kach zezwolenia zarządu drogi, 

5) na terenie leśnym dopuszcza się lokalizację ga-
zociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy 
drogach powiatowych w odległości mniejszej 
niş 20m za zgodą i na warunkach zarządcy dro-
gi. 

4. Przy skrzyşowaniach i zblişeniach z istnieją-
cymi liniami elektroenergetycznymi: wysokiego, 
średniego i niskiego napięcia naleşy zachować od-
powiednie odległości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi; na etapie opracowania pro-

jektu technicznego, w przypadku stwierdzenia kolizji 
z liniami elektroenergetycznymi, inwestor gazociągu 
winien wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków 
na likwidację kolizji. 

5. 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 

§ 18. Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz 
art. 36 ust. 4ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania 
ustala się 30% stawkę słuşącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

Rozdział 12 

Przepisy końcowe 

§ 19. Na podstawie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych przeznacza się na cele nierolnicze 
grunty leśne: 

1) stanowiące własność Skarbu Państwa, zgodnie 
z Decyzją Ministra Środowiska Nr ZS-W-2120-
119-2/2011 z dnia 8.09.2011r. 

2) pozostałe grunty leśne zgodnie z Decyzją Mar-
szałka Województwa Lubuskiego Nr DW.I.7151. 
1.5.2011.JK z dnia 28.07.2011r. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Pszczew. 

§21. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Konrad Kiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 114 – 10107 –                                                 Poz. 2147 
 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XII.65.2011 

Rady Gminy Pszczew 

z dnia 8 września 2011r. 
Rysunek Planu 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XII.65.2011 

Rady Gminy Pszczew 

z dnia 8 września 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO 

PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

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.), 
rozstrzyga się uwagi wniesione do wyłoşonego pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Do wyłoşonego do publicznego wglądu, 
w dniach od 22 marca 2011r. do 12 kwietnia 2011r., 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Pszczew w zakresie przebiegu sieci ga-
zowych w ustalonym nieprzekraczalnym terminie 
wyznaczonym na dzień 27 kwietnia 2011r. wpłynęła 
1 uwaga, która została rozpatrzone przez Wójta 
Pszczewa i częściowo uwzględniona.  

LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG: 

UWAGA NR 1 pismo z dnia 27.04.2011r. Data wpły-
wu uwagi: 27.04.2011r., Zgłaszający uwagę: Pani 
Krystyna Wittchen zam. ul. Topolowa 4 66-330 
Pszczew. 

Wnioskodawca zarzuca, wnosząc uwagi dotyczące 
ograniczenia swobody zarządzania posiadaną nieru-
chomością (działki Nr ewid. 1517 obręb Pszczew), 
zanişenia jej wartości, ograniczenia moşliwości z jej 
korzystania. 

Rozstrzygnięcie powyşszej uwagi – uwaga nie 
uwzględniona. 

Planowana budowa sieci gazowej DN300 została 
zaplanowana w sposób najbardziej optymalny bio-
rąc pod uwagę warunki techniczne i ekonomiczne 
lokalizacji gazociągu. Proponowany przebieg gazo-
ciągu. 

Wybór trasy gazociągu został dokonany z uwzględ-
nieniem przebiegu całej inwestycji, w granicach 
gmin Przytoczna, Pszczew, Miedzichowo i Nowy 
Tomyśl. Za wyborem przemawiały następujące ar-
gumenty: 

 został najlepiej oceniony w analizie tech-
nicznej (najbardziej optymalny pod wzglę-
dem hydraulicznym), 

 był najkorzystniejszy pod względem eko-
nomicznym, 

 został pozytywnie oceniony pod względem 
formalno-prawnym, 

 będzie wywierał najmniejszy wpływ na do-
tychczasowe funkcje terenów, na których 
przewidziano ułoşenie gazociągu, 

 cechował się najkrótszą drogą przejścia 
przez tereny leśne (najmniejsza uciąşli-
wość dla zbiorowisk leśnych), 

 wytyczał najbardziej optymalną trasę, pod 
względem wpływu na obszary chronione. 

Jednakşe biorąc pod uwagę racjonalność zagospo-
darowania działki 1517, po konsultacji z projektan-
tami i przedstawicielem wnioskodawcy postano-
wiono częściowo uwzględnić uwagę wnioskodawcy 
i nieznacznie zmienić trasę gazociągu proponując 
jego lokalizację w południowej części działki wzdłuş 
jej granicy. Biorąc pod uwagę nieznaczną wielkość 
oddziaływania gazociągu DN300 maksymalne ci-
śnienie robocze wyniesie 8,4MPa, strefa kontrolo-
wana wyniesie 6,0m, tj. 3,0m na stronę od osi gazo-
ciągu taka lokalizacja nie spowoduje obnişenia war-
tości nieruchomości i nie zostaną w sposób istotny 
ograniczone moşliwości korzystania z niej. 

Nieznaczna zmiana trasy przebiegu gazociągu jest 
zgodna z uchwałą intencyjną na podstawie, której 
przystąpiono do opracowania projektu planu. 
Wprowadzenie zmiany do projektu planu miejsco-
wego zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające  
z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, nie 
spowodowało konieczności ponowienia uzgodnień 
oraz ponownego wyłoşenia projektu planu do pu-
blicznego wglądu. Ponadto ta nieznaczna zmiana 
zgodna z şądaniem właścicieli dz. 1517, nie ma 
wpływu na innych właścicieli sąsiednich nierucho-
mości, ani na uzgodnienia i opinie organów biorą-
cych udział w procedurze planistycznej. 

Rozmowy inwestora z Panią Wittchen rozpoczęły się 
w kwietniu br. Prowadził je równieş projektant gazo-
ciągu, który dokonał powyşszych nieznacznych 
zmian trasy. Współwłaścicielki działki mimo to nie 
zawarły umowy z inwestorem, a do dalszych roz-
mów na temat zgody na budowę sieci gazowej wy-
znaczyły jako swojego pełnomocnika adwokata Pa-
na Roberta Majchrzaka, który negocjował z inwesto-
rem warunki wyraşenia zgody. W dniu 31.08.2011r. 
doszło do zawarcia przez strony umowy udostępnia-
jącej część działki 1517 pod budowę przedmiotowe-
go gazociągu i jednocześnie udzielającej inwesto-
rowi prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. W tej sytuacji uwaga Pani Wittchen 
wobec wyraşonej w umowie zgody na posadowie-
nie gazociągu stała się bezprzedmiotowa. 

W związku z treścią złoşonych uwag, kwestionują-
cych ustalenia zawarte w projekcie planu, które 
głównie dotyczą nie samej inwestycji tylko jej lokali-
zacji, odniesiono się do rozwiązań planistycznych 
nie tylko szczegółowych, dotyczących działek wno-
szącego uwagi, ale równieş do całokształtu ustaleń 
planu, polityki przestrzennej oraz realizacji inwesty-
cji o znaczeniu krajowym. Wniesienie uwag, mimo, 
şe są indywidualnym środkiem prawnym przysługu-
jącym określonym podmiotom w trakcie procesu 
planistycznego, winny być rozpatrywane w nawią-
zaniu do wszystkich aspektów projektu planu: jego 
podstawowych celów, załoşeń i skutków przyjętych 
rozwiązań. Odnośnie przeznaczenia terenu, będące-
go przedmiotem uwag i terenów sąsiednich, prze-
analizowany został ich układ funkcjonalny w zakre-
sie wzajemnych relacji, zgodności z polityką gminy 
określoną w studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego. Rozwaşono 
równieş celowość przyjętych w planie ustaleń doty-
czących przeznaczenia terenu i warunków jego za-
gospodarowania w kontekście interesu składającego 
uwagi oraz w nawiązaniu do całokształtu ustaleń 
planu i ochrony interesu publicznego. 

Stwierdzono, şe ograniczenie uprawnień właściciela 
nie jest związane z naruszeniem prawa oraz naduşy-
ciem „władztwa planistycznego”. Odrzucenie uwag 
jest konsekwencją przyjętej polityki gminy określo-
nej w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy oraz zachowania 
warunków ochrony interesu publicznego w zakresie 
kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu, 
a takşe ochrony przyrody i środowiska poprzez 
ograniczenie moşliwości wystąpienia wzajemnych 
uciąşliwości. 

Plan jest w tym względzie instrumentem realizacji 
przyjętej w „Studium” polityki przestrzennej gminy. 
Zawarcie w planie miejscowym precyzyjnych 
i skutecznych regulacji przestrzennych, zgodnych 
z przyjętą w „Studium” polityką przestrzenną, jest 
obowiązkiem gminy, wynikającym z obowiązujące-
go prawa. Ochrona wartości obszaru objętego pla-
nem, realizowana poprzez ograniczenie swobody 
inwestycyjnej i jej podporządkowanie ustalonym 
regulacjom przestrzennym jest kompromisem po-
między interesem prywatnym właścicieli i inwesto-
rów, a interesem publicznym. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym „Ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego kształtują, wraz z in-
nymi przepisami, sposób wykonywania prawa wła-
sności nieruchomości ”, moşna więc wprowadzać 
ograniczenia w niezbędnym zakresie, jeşeli – tak jak 
w tym przypadku – zachodzi niesprzeczność tych 
rozstrzygnięć z Konstytucją RP, kodeksem cywilnym, 
oraz innymi przepisami. Prawo własności jest pra-
wem fundamentalnym, ale nie jest prawem nie-
wzruszalnym, gdyş w sytuacjach przewidzianych 
przepisami szczególnymi (np. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym) moşe zostać 
ograniczone. Poprzez uwzględnienie stanu faktycz-
nego i stanu prawnego oraz związków pomiędzy 
nimi wykazano, iş ograniczenie sposobu zagospoda-
rowania działek, wynikające z odrzucenia uwag nie 
powoduje stanu naruszenia prawa, zostało ono pod-
jęte w zgodzie z obowiązującym prawem material-
nym, poprzez właściwy organ w ramach prawidło-
wo przeprowadzonej procedury planistycznej. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XII.65.2011 

Rady Gminy Pszczew 

z dnia 8 września 2011r. 
 

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych Gminy 
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi 
zmianami), Rada Gminy Pszczew, w oparciu o obo-
wiązujące przepisy, w tym: 

 ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o do-
chodach jednostek samorządu terytorial-
nego (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 80, 
poz. 526 z póŝniejszymi zmianami); 

 ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmiana-
mi); 

 ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity 
z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z póŝniej-
szymi zmianami); 

 ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity z 2006r.  
Dz. U. Nr 89, poz. 625 z póŝniejszymi 
zmianami); 

 prognozę skutków finansowych uchwale-
nia przedmiotowego planu miejscowego; 

oraz ustalenia planu, rozstrzyga co następuje: 

§ 1. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych  
w przedmiotowym planie, nie obciąşy budşetu gmi-
ny Pszczew. 

§ 2. 1. W planie nie ustala się terenów publicz-
nych, których koszty realizacji miałyby w przyszłości 
obciąşyć gminę Pszczew. 

2. Kosztami zagospodarowania terenów obję-
tych planem, zgodnie z jego zapisami, obciąşony 
będzie inwestor. 
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