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UCHWAIA NR XXVIIIł375łŃ9 
Rady Miejskiej w Goleniowie 
z dnia 29 kwietnia 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie ustalenia na terenie gminy stref wolnych od dymu tytoniowego ”od wiatami 

”rzystanków autobusowych oraz na ”lacach zabaw dla dzieciŁ 

 Na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt ń5 i artŁ 4Ń ustŁ ń ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie 
gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ńŃ, ”ozŁ ń59ń; z 2ŃŃ2 rŁ Nr 23, ”ozŁ 22Ń Nr 62, ”ozŁ 558 Nr ńń3, 
”ozŁ 984, Nr 2ń4, ”ozŁ ń8Ń6, Nr ń53, ”ozŁ ń27ń; z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, Nr ń62, ”ozŁ ń568; 
z 2ŃŃ4 rŁ Nr ńŃ2, ”ozŁ ńŃ55, Nr ńń6, ”ozŁ ń2Ń3; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ń72, ”ozŁ ń44ń, Nr ń75, ”ozŁ ń457; 
z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, ”ozŁ ń28, Nr ń8ń, ”ozŁ ń337; z 2ŃŃ7 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr ń38, ”ozŁ 974, Nr ń73, 
”ozŁ ń2ń8; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń8Ń, ”ozŁ ńńńń, Nr 223, ”ozŁ ń458) oraz artŁ 5 ustŁ 4 i artŁ ń3 ustŁ ń ”kt 2 
i ustŁ 2 ustawy z dnia 9 listo”ada ń995 rŁ o ochronie zdrowia ”rzed nastę”stwami uwywania tytoniu i wy-
robów tytoniowych (ŚzŁ UŁ z ń996 rŁ Nr ńŃ, ”ozŁ 55; z ń997 rŁ Nr 88, ”ozŁ 554, Nr ń2ń, ”ozŁ 77Ń; 
z ń999 rŁ Nr 96, ”ozŁ ńńŃ7; z 2ŃŃ3 rŁ Nr 229, ”ozŁ 2274) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co na-
stę”uje: 

§ ńŁ ńŁ Ustala się na terenie Gminy Goleniów strefy wolne od dymu tytoniowego: 

ń) ”od wiatami ”rzystanków autobusowych; 
2) na ”lacach zabaw dla dzieciŁ 

2Ł źakaz, o którym mowa w ustŁ ń ”kt 2 obowiązuje na terenie ”laców zabaw dla dzieci wyznaczo-
nych ogrodzeniem, a w ”rzy”adku braku ogrodzenia w odlegJo`ci do 5 metrów od najbliwszego urządzenia 
na tym ”lacuŁ 

§ 2Ł W”rowadza się obowiązek oznaczenia ”rzystanków autobusowych oraz ”laców zabaw na tere-
nie gminy naklejkami lub tabliczkami z na”isem ｭStrefa wolna od dymu tytoniowegoｬŁ 

§ 3Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi GoleniowaŁ 

§ 4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Henryk źajko 

PozŁ ń3Ńń 
 

UCHWAIA NR XXVIIIł295łŃ9 
Rady Miejskiej w PJotach 
z dnia 28 maja 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy PJoty, 

obejmującego ”rzebieg gazociągu wysokiego ci`nienia do ŚN 7ŃŃ na odcinku Sowno-PniewoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń, Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, 
”ozŁ 954, Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9, Nr 225, ”ozŁ ń635; z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, 
”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3), Rada Miejska w PJotach 
uchwala, co nastę”uje: 
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ROźŚźIAI I 
PRźśPISŹ WSTĘPNś 

§ ńŁ ńŁ źgodnie z uchwaJą Nr VIIIł68ł2ŃŃ7 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 2ń czerwca 2ŃŃ7 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
PJoty, obejmującego ”rzebieg gazociągu wysokiego ci`nienia do ŚN 7ŃŃ na odcinku Sowno-Pniewo, na 
odcinku Sowno-Pniewo w obrębach geodezyjnych: Mechowo, Sowno, Kręwel, Karczewie, Bądkowo, Kocierz, 
Modlimowo, Wyszobór, Wicimice, Pniewo oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun-
kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy PJoty ”rzyjętymi uchwaJą Nr VIIIł65ł2ŃŃ3 
Rady Miejskiej w PJotach z dnia 3Ń czerwca 2ŃŃ3 rŁ, zmienionym uchwaJą Nr XVIłń36łŃ8 z dnia ń4 mar-
ca 2ŃŃ8 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu obejmującego ”rze-
bieg gazociągu wysokiego ci`nienia do ŚN 7ŃŃ na odcinku Sowno-Pniewo zwany dalej ｭ”lanemｬŁ 

2Ł Obszar objęty ”lanem stanowi ”as terenu o szeroko`ci 2Ń,Ń m (wyznaczony wzdJuw trasy ”rojek-
towanego gazociągu wysokiego ci`nienia) oraz teren ”rzeznaczony dla rozbudowy istniejącego węzJa ga-
zowniczego, obejmuje: 

ń) dziaJkę nr ń28ł2 oraz czę`ć dziaJki nr: ń28ł3, ”oJowonych w obrębie geodezyjnym Mechowo; 
2) czę`ć dziaJek nr: 9ń, 92łń, 92ł3, 92ł5, 92ł7, 92ł8, 92łńŃ, 92łńń, 95łń, 95ł2, 96łń, ńŃ8łń, ńŃ8ł2, 

ńŃ8ł3, ńńń, ń22, ń23łń, ń23ł2, ń24łń, ”oJowonych w obrębie geodezyjnym Sowno; 
3) czę`ć dziaJek nr: 4, 5, 6ł2, 7, ńŃ, ńńł2, ńńł6, ń5łń, ń5ł2, 4Ń, ”oJowonych w obrębie geodezyjnym 

Kręwel; 
4) czę`ć dziaJek nr: 25, 26, 27łń, 27ł4, 27ł5, 28, 29, 3Ń, 3ń, 32, 49, 52łń, ńŃ2ł3, ńŃ3, ń24, ń25, 

ń26, ń27, ń28, ń29, ń3Ń, ń3ń, ń32, ń33, ń34, ń35, ń36, ń37, ń38, ń39, ”oJowonych w obrębie 
geodezyjnym Karczewie; 

5) czę`ć dziaJek nr: 9łń7, 9łń8, ńŃ, ńńł54, ńńł55, ńńł56, ńńł57, ńńł58, ńńł59, ńńł6ń, ń3, ń5, ń6, 
ń8ł4, 2Ńłń, 2ńł2, 29ł2, ”oJowonych w obrębie geodezyjnym Bądkowo; 

6) czę`ć dziaJek nr: 4ł2, 36łń, 37, 5ńł4, ”oJowonych w obrębie geodezyjnym Kocierz; 
7) czę`ć dziaJek nr: 74, 75, 76łń, 77, 8Ńłń, 8Ńł2, 8ńł2, 82, 83, 92, ń8Ńł8, ń82ł2, ń83, ń84łń, ń84ł2, 

ń9Ń, 2Ń8, 2ńŃ, 2ńńłń, 2ńńł2, 2ńńł8, 239, 246, 25Ńł2, 255, 284, 287, 288, 327, 328, ”oJowonych 
w obrębie geodezyjnym Modlimowo; 

8) czę`ć dziaJek nr: 87ł2, 2ń8ł3, 2ń8ł4, 329, ”oJowonych w obrębie geodezyjnym Wyszobór; 
9) czę`ć dziaJek nr: ń7ń, ń77, ń79, ń88, ń9Ń, ń9ń, ń92, ń93, ń94, 2Ńń, 2Ń4, 2Ń5, 2Ń6, 2Ń7, 2Ń8, 

2ń2, 2ń3, 2ń4, 2ń5, 2ń6, 3ń4, 3ń6, 329, 33Ń, 34ń, ”oJowonych w obrębie geodezyjnym Wicimice; 
ńŃ) czę`ć dziaJek nr: 54, 56, 7ń, 72, 73, 74, 76, 77, 78łń, 78ł3, 78ł4, 79, 82, 85, 86, 87łń, 89ł3, 

89ł4, 92ł2, 93, 94, 97, ńŃ2, ń2Ńł8, ń2ŃłńŃ, ń2Ńłńń, ń2Ńłń3, ń2Ńł27, ń2ńł4, ń2ńł5, ń38, ń5Ńłń, 
ń5ńłń, ń53, ń62, ń63ł6, ń73, ń77, 264, 266, 268, 27ń, 272łń, 273łń, 273ł4, 274łń, 274ł2, 275, 
276, 277, 278, 279, 28Ń, ”oJowonych w obrębie geodezyjnym PniewoŁ 

3Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali ń: 2 ŃŃŃ, zwany dalej rysunkiem 
”lanuŁ 

4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

ń) zaJącznik nr ń - rysunek ”lanu w skali ń: 2 ŃŃŃ, stanowiący arkusz nr: ń, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta i gminy PJoty w skali ń: 2Ń ŃŃŃ; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŁ 

5Ł Przedmiotem ”lanu jest zmiana s”osobu zagos”odarowania terenu w granicach o”racowania oraz 
”rzeznaczenie tego terenu ”od realizację gazociągu wysokiego ci`nienia do ŚN 7ŃŃ ”rzez teren gminy 
wraz z kablem `wiatJowodowym dla obsJugi gazociągu oraz rozbudową istniejącego terenu urządzeL ga-
zowniczych, usytuowanego w obrębie geodezyjnym MechowoŁ 

6Ł Celem regulacji zawartych w ustaleniach niniejszego ”lanu jest: 

ń) ustalenie zasad rozwoju infrastruktury technicznej; 
2) ustalenie ”rzeznaczenia terenów, okre`lenie s”osobów ich zagos”odarowania wraz z ograniczeniem 

w ich uwytkowaniu; 
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3) ochrona interesów ”ublicznych w zakresie rozbudowy systemów infrastruktury technicznej; 
4) okre`lenie zasad ochrony `rodowiska; 
5) okre`lenie s”osobu wykonania ”rawa wJasno`ci i ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich; 
6) okre`lenie stawek ”rocentowych, na ”odstawie których ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieru-

chomo`ci w związku z uchwaleniem ”lanu miejscowegoŁ 

§ 2Ł W granicach obszaru objętego ”lanem nie okre`la się: 

ń) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów górniczych oraz zagrowonych osuwaniem się mas 
ziemnych; 

2) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, ze względu na brak wystę-
”owania takich terenówŁ 

§ 3Ł Na rysunku ”lanu obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

ń) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu; 
2) linie rozgraniczające tereny wydzieleL wewnętrznych (KŚW); 
3) linie wyznaczające granice strefy kontrolowanej; 
4) granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 
5) oznaczenia literowe okre`lające ”rzeznaczenie terenu: 

a) śG - teren urządzeL gazowniczych - węzeJ ｭPJotyｬ, 
b) śGłźźU - zes”óJ zaworowo-u”ustowy gazociągu wysokiego ci`nienia ｭPniewoｬ, 
c) śGłR - tereny rolnicze, ”rzez które ustalono ”rzebieg gazociągu wysokiego ci`nienia z urządze-

niami infrastruktury towarzyszącej, w tym kabel `wiatJowodowy do obsJugi gazociągu, 
d) śGłRL - tereny le`ne, ”rzez które ustalono ”rzebieg gazociągu wysokiego ci`nienia z urządzeniami 

infrastruktury towarzyszącej, w tym kabel `wiatJowodowy do obsJugi gazociągu, 
e) RLłśG - tereny le`ne, gdzie gazociąg wysokiego ci`nienia realizowany będzie ”rzewiertem kontro-

lowanym, 
f) WłśG - tereny rzeki Regi, gdzie gazociąg wysokiego ci`nienia realizowany będzie ”rzewiertem 

kontrolowanym, 
g) KŚŁS - tereny dróg ”ublicznych - ”lanowana droga krajowa - eks”resowa, 
h) KŚŁG - tereny dróg ”ublicznych - droga wojewódzka - gJówna, 
i) KŚŁź - tereny dróg ”ublicznych - droga ”owiatowa - zbiorcza, 
j) KŚŁL - tereny dróg ”ublicznych - lokalna, 
k) KŚŁŚ - teren dróg ”ublicznych - dojazdowa, 
l) KŚW - tereny drogi wewnętrznejŁ 

§ 4Ł ńŁ Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

ń) ”rzeznaczeniu ”odstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć takie ”rzeznaczenie, które ”owinno ”rzewa-
wać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

2) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca ”oszczególne tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych za-
sadach zagos”odarowania; 

3) ”rze”isy odrębne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwaJy ”rze”isy ”rawneŁ 

2Ł Pojęcia i okre`lenia niezdefiniowane w ”owywszym tek`cie, nalewy rozumieć zgodnie z obowiązu-
jącymi ”rze”isami ”rawaŁ 

ROźŚźIAI II 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 5Ł Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

ńŁ Na terenie objętym ”lanem realizowany będzie gazociąg wysokiego ci`nienia o `rednicy do 7ŃŃ mm: 

ń) konstrukcja gazociągu, technologia wykonawstwa, eks”loatacja urządzeL gazownictwa i gazociągu 
musi być dostosowana do szeroko`ci strefy kontrolowanej; 

2) do”uszcza się lokalizację uzu”eJniających obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej, wynikają-
cych z technicznych warunków realizacji sieci gazowej; 
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3) ze względu na wystę”owanie istniejących i ”rojektowanych na trasie ”rzebiegu gazociągu linii elek-

troenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz innego uzbrojenia ”odziemnego i naziemnego, na eta-
”ie ”rojektu budowlanego, ustala się konieczno`ć uzyskania stosownych uzgodnieL oraz warunków 
usunięcia ewentualnych kolizjiŁ 

3Ł Strefę kontrolowaną stanowi obszar, w którym o”erator sieci jest u”rawniony do za”obiegania 
dziaJalno`ci mogącej mieć negatywny w”Jyw na jej trwaJo`ć i ”rawidJową eks”loatacjęŁ 

4Ł Śla strefy, o której mowa w ustŁ 3, obowiązuje: 

ń) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy; 
2) zakaz urządzania staJych skJadów i magazynów; 
3) zakaz sadzenia drzew i krzewów - zagos”odarowanie terenu zielenią niską; 
4) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci mogącej zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas eks”loatacji; 
5) obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągu lokalizacji wszelkich obiektów na terenach bez”o`rednio 

”rzylegających do strefy kontrolowanejŁ 

5Ł źa zgodą o”eratora w strefie kontrolowanej gazociągu do”uszcza się: 

ń) ”rowadzenie infrastruktury technicznej związanej z funkcją terenu (sieć elektroenergetyczna, `wia-
tJowodowa); 

2) ”rowadzenie u”raw rolnych; 
3) ”rowadzenie `ciewek rowerowych i szlaków ”ieszych; 
4) urządzanie ”arkingówŁ 

7Ł WJa`ciciele lub zarządcy terenów ”oJowonych na trasie gazociągu zobowiązani są do okresowego 
udostę”niania terenów w strefie kontrolowanej ”odczas jego eks”loatacji - sJuwebno`ci gruntoweŁ 

8Ł W trakcie realizacji inwestycji nalewy realizować zasadę jednoczesnej ”rzebudowy sieci uzbrojenia 
”odziemnego kolidującego z ”lanowaną trasą ”rzebiegu gazociągu - na eta”ie ”rojektu budowlanego nale-
wy ”rze”rowadzić uzgodnienia z o”eratorami ”oszczególnych sieci oraz uzyskać warunki likwidacji ewen-
tualnych kolizjiŁ 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

ńŁ Trasa gazociągu ”owinna być trwale oznakowana nad ”owierzchnią terenuŁ 

2Ł Wszelka armatura związana z obsJugą gazociągu winna być lokowana ”oza granicami ”asa dro-
gowego drógŁ 

3Ł W celu zachowania walorów krajobrazowych ustala się zakaz realizacji gazociągu wychodzącego 
”onad ”owierzchnię ziemi lub wody - z wyjątkiem elementów uzbrojenia gazociąguŁ 

4Ł Tereny w granicach objętych o”racowaniem ”lanu ”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniu 
z wyjątkiem obszarów le`nych trwale wylesionych oraz terenu węzJa gazowniczego i zes”oJu za”orowo-
u”ustowego trwale wyJączonego z uwytkowania rolniczegoŁ 

5Ł W odlegJo`ci ”o 3 m od osi gazociągu nie nalewy sadzić drzew i krzewów oraz budować ogrodzeL 
staJychŁ 

6Ł Warunki zagos”odarowania terenów wzdJuw trasy gazociągu na okres trwania budowy: 

ń) na czas budowy zajęty zostanie ”as terenu o szeroko`ci ń6 m na ”as komunikacyjny, wyko”, haJdę 
gruntu, miejsce na skJadowanie rur; na terenach le`nych - 6 m; 

2) nalewy wierzchnią warstwę gruntu, a szczególnie warstwę orno-”róchniczną zdjąć i zgromadzić 
wzdJuw jednego boku wyko”u, a ”o uJoweniu gazociągu w tej samej kolejno`ci odtworzyć ”rofil gle-
bowy; 

3) nadmiar osadów organicznych z terenów bagiennych nalewy ”rzewidzieć do rolniczego zagos”odaro-
wania; 

4) w szczególnych ”rzy”adkach do”uszcza się budowę dróg tymczasowych; 
5) na terenach le`nych warunki zagos”odarowania terenu na okres trwania budowy nalewy uzgodnić 

z jednostką zarządzającą lasem; 
6) ”o zakoLczeniu robót nalewy zrekultywować i ”rzewrócić teren do stanu s”rzed roz”oczęcia budowyŁ 
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§ 7Ł źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

ńŁ Budowa gazociągu wysokiego ci`nienia zaliczona jest do inwestycji mogących ”ogorszyć stan 
`rodowiska - ”otrzebę s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko okre`li wJa`ciwy organŁ 

2Ł W trakcie ”rojektowania i eks”loatacji gazociągu nalewy stosować rozwiązania techniczne za”ew-
niające ograniczenie ich negatywnego oddziaJywania na `rodowisko, a w szczególno`ci: 

ń) ”rzekraczanie cieków wodnych ”rzewidzieć ”od dnem w celu ograniczenia naruszania osadów dennych; 
2) ochrona istniejącego drzewostanu o charakterze le`nym oraz w”rowadzenie zadrzewieL uzu”eJniają-

cych, ”rzy zachowaniu minŁ odlegJo`ci 3ŁŃ m od krawędzi gazociągu, ”o”rzez ręczne wykonywanie 
robót ziemnych w strefie systemu korzeniowego; 

3) uzyskać stosowne zezwolenia na ewentualną wycinkę drzew lub krzewów; 
4) nakaz rekom”ensowania niezbędnych wycięć drzew i krzewów nowymi rodzimymi nasadzeniami; 
5) nakaz usuwania na biewąco wszelkich od”adów związanych z eks”loatacją urządzeL gazowniczych - 

gos”odarka od”adami wedJug ”rze”isów odrębnych; 
6) ”atrolowanie gazociągu w trakcie jego eks”loatacji ”rzez o”eratora sieci gazowejŁ 

3Ł Przed realizacją gazociągu wysokiego ci`nienia winny być wykonane szczegóJowe badania ”odJowa 
gruntowego w celu okre`lenia warunków jego ”osadowieniaŁ 

4Ł W trakcie budowy i eks”loatacji gazociągu wysokiego ci`nienia i zes”oJu za”orowo-u”ustowego 
oraz węzJa gazowniczego nalewy wykluczyć mowliwo`ć zanieczyszczenia ”odJowa gruntowo-wodnego 
”rzed zanieczyszczeniami, szczególnie w sytuacjach awaryjnychŁ 

5Ł Po zakoLczeniu budowy gazociągu teren zostanie zrekultywowany i oddany od uwytku zgodnie 
z dotychczasowym ”rzeznaczeniem, za wyjątkiem terenów na trwale wyJączonych z uwytkowania le`negoŁ 

6Ł Grunty le`ne, ”oJowone wzdJuw rzeki Regi są lasami ochronnymi - nalewy uwzględnić maksymalną 
ochronę istniejących drzewostanówŁ 

7Ł Na eta”ie decyzji o ”ozwolenie na budowę nalewy wystą”ić o ”ozwolenie wodno”rawne na ”obór 
wód sJuwących do ”rze”rowadzenia ”rób szczelno`ci i wytrzymaJo`ci gazociąguŁ 

8Ł Na terenie objętym ”lanem wystę”ują: 

ń) ”ro”onowany zes”óJ ”rzyrodniczo-krajobrazowy źPK-ń - ｭRekowa-Rega-Lubieszowaｬ; 
2) ”ro”onowany zes”óJ ”rzyrodniczo-krajobrazowy źPK-2 - ｭMorena Pniewskaｬ; 
3) ”ro”onowany obszar chronionego krajobrazu - wzdJuw rzeki Regi; 
4) korytarze ekologiczne wzdJuw rzeki Regi oraz wzdJuw doliny ”niewskiej; 
5) ”ro”onowany obszar chronionego krajobrazu - ｭŚolina PniewyｬŁ 

9Ł Na eta”ie ”rojektowania technicznego i w okresie budowy gazociągu na terenach wymienionych 
w ustŁ 8 obowiązuje: 

ń) maksymalna ochrona tych obszarów, istniejących zadrzewieL `ród”olnych oraz cennych zadrzewieL 
”rzydrownych, w szczególno`ci wystę”ujących w ”obliwu trasy ”rzebiegu lub w miejscu skrzywowania 
gazociągu z istniejącymi drogami; 

2) uzyskanie stosownych uzgodnieL z organem ochrony ”rzyrody odno`nie ”rojektu dziaJaL ochronnych 
okre`lających s”osób zabez”ieczenia ”rzed dewastacją i ”rzeksztaJceniem; 

3) okre`lenie warunków zmniejszających uciąwliwo`ć inwestycji dla `rodowiska ”rzyrodniczego, tjŁ ”rze-
”usty w trakcie budowy, uJatwiające migrację maJych zwierząt oraz zabez”ieczenia wyko”u ”rzez 
w”adaniem do niego ”rzez te zwierzęta; 

4) ochrona naturalnego uksztaJtowania terenu - zmiana do”uszczalna jedynie w zakresie niezbędnym dla 
”o”rawnej technicznie realizacji ”rojektowanego zagos”odarowania; 

5) ”rowadzenie racjonalnej gos”odarki rolnej z uwzględnieniem ochrony wód ”owierzchniowych i ”od-
ziemnych; 

6) zakaz lokalizacji obiektów za”lecza socjalno-technicznego budowy i trans”ortuŁ 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 5ń ｦ 86ń5 ｦ PozŁ ń3Ńń

 

ńŃŁ W zakresie ”rzej`cia gazociągu wysokiego ci`nienia ”rzez tereny zmeliorowane i cieki wodne, 
ustala się: 

ń) ”rzej`cie gazociągu ”rzez rzekę Regę oraz tereny le`ne, ”rzylegające do brzegów rzeki, wykonać 
”rzewiertem kontrolowanym - bez naruszenia dna rzeki oraz systemu korzeniowego drzew - szczegó-
Jowe rozwiązania i ”rzebieg gazociągu uzgodnić z zarządcą urządzeL melioracyjnych oraz uzyskać ”o-
zwolenie wodno”rawne; 

2) ”rzed wykonaniem inwestycji na terenach zmeliorowanych nalewy o”racować ”rojekt ”rzebudowy 
systemów melioracyjnych i uzgodnić go z wJa`ciwym organem do s”raw melioracji i urządzeL wod-
nych; ”o zakoLczeniu inwestycji systemy te nalewy do”rowadzić do stanu ustalonego w ”rojekcie, 
”od nadzorem wJa`ciwego organu; 

3) odcinki gazociągu realizowane w gruntach nawodnionych i niestabilnych winny być zabez”ieczone 
”rzed ”rzemieszczaniem się; 

4) w ”rzy”adku uszkodzenia znajdującej się na obszarze ”lanu sieci drenarskiej, w trakcie ”rowadzenia 
robót inwestycyjnych, Inwestor jest zobowiązany do ”oinformowania instytucji od”owiedzialnej za 
meliorację i urządzenia wodne jak równiew do uzgodnienia dokumentacji ”rzebudowy sieci drenarskiej 
za”ewniającej zachowanie dotychczasowych warunków wodnych na terenach rolnych; 

5) ”owstaJe uszkodzenia sieci drenarskiej Inwestor jest zobowiązany na”rawić ”od nadzorem ins”ektora 
z u”rawnieniami w zakresie melioracjiŁ 

§ 8Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

ńŁ Ustala się strefy ｭW IIIｬ - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - zasięg 
stref jest okre`lony orientacyjnieŁ 

2Ł W strefie ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych 
w ewidencji sJuwby konserwatorskiej, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicz-
nych w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnych, ustala się: 

a) uzgadnianie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi ”rzez od”owiedni or-
gan dsŁ ochrony zabytków, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 
na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

3Ł Osoby ”rowadzące roboty budowlane i ziemne w ”rzy”adku ujawnienia w trakcie ”rac ”rzedmiot, 
który ”osiada cechy zabytku, obowiązane są niezwJocznie zawiadomić o tym Burmistrza PJot i źachodnio-
”omorskiego Wojewódzkiego Konserwatora źabytkówŁ Jednocze`nie zobowiązane są zabez”ieczyć od-
kryty ”rzedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania 
”rzez sJuwby konserwatorskie od”owiednich zarządzeLŁ 

§ 9Ł Ustalenia dotyczące zasad obsJugi komunikacyjnej: 

ńŁ Ustala się dostę” do budowy na czas realizacji sieci w ”asie o szeroko`ci ń6,ŃŃ m na terenach 
rolnych i 6,ŃŃ m na terenach le`nych, tznŁ na terenie wyznaczonym w niniejszym ”lanie ”od infrastruktu-
rę techniczną, zgodnie z oznaczeniami na rysunku ”lanuŁ 

2Ł Gazociąg wysokiego ci`nienia nie mowe być sytuowany w ”asie drogowym, lecz w odlegJo`ci od 
jezdni zgodnej z ”rze”isami odrębnymi w tym zakresieŁ 

3Ł Kolizje z drogami ”ublicznymi, terenami kolejowymi oraz sieciami infrastruktury technicznej nalewy 
realizować w uzgodnieniu i na warunkach zarządców i wJa`cicieliŁ 

4Ł Skrzywowania gazociągu z drogami i linią kolejową wykonać: 

ń) zgodnie z odrębnymi ”rze”isami i Polskimi Normami, z zabez”ieczeniem ”rzed ewentualnymi uszko-
dzeniami ”owodowanymi ruchem ”ojazdów; 

2) metodą ”rzeciskową - w rurze ochronnej - dla skrzywowaL z torami kolejowymi, drogą krajową, dro-
gami wojewódzkimi i ”owiatowymi; 

3) ”rzeko”em otwartym - dla skrzywowaL z ”ozostaJymi drogami oraz drogami nieutwardzonymi i ”la-
nowanymi (Ńń4 KŚŁS)Ł 

5Ł Śo”uszcza się realizację uzu”eJniających urządzeL infrastruktury technicznej, wynikających z tech-
nicznych warunków realizacji sieci gazowejŁ 
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6Ł W ramach obszaru ustalonego w § ń ustŁ 2 do”uszcza się korekty ”rzebiegu gazociągu, wynikające 

z technicznych warunków realizacji sieci gazowejŁ 

§ ńŃŁ Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia 
i uwytkowania terenu: 

ń) tereny rolne w trakcie trwania budowy gazociągu wysokiego ci`nienia wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą będą czasowo wyJączone z ”rodukcji rolnej w ”asie szerŁ ń6,Ń m; 

2) tereny le`ne w trakcie trwania budowy gazociągu będą czasowo wyJączone z ”rodukcji le`nej w ”a-
sie o szerŁ 6,Ń m; 

3) ustala się dotychczasowe zagos”odarowanie i uwytkowanie terenów le`nych objętych ”lanem, za wy-
jątkiem gruntów le`nych objętych dJugoterminową dzierwawą w ”asie o szerŁ 4,Ń m - strefa kontro-
lowana, zgodnie z ”rze”isami ustawy o lasach; 

4) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania 
tymczasowego nie związanego z realizacją gazociągu wysokiego ci`nienia oraz zes”oJu za”orowo-
u”ustowego i węzJa gazowniczego; 

5) do czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, ustala się mowliwo`ć uwytkowania terenów w s”osób 
dotychczasowyŁ 

§ ńńŁ Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ńŁ Na terenie objętym ”lanem nie ”rzewiduje się ”odziaJów i scaleL gruntów, za wyjątkiem terenów, 
oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: ń śG i 35 śGłźźUŁ 

2Ł źakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z ”otrzeb: 

ń) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego; 
2) nowego zagos”odarowania tymczasowego; 
3) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

4Ł Ustala się obowiązek ustanowienia sJuwebno`ci gruntowych dla ”rzebiegu gazociąguŁ 

5Ł Przebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z ry-
sunku ”lanuŁ 

§ ń2Ł Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych sJuwących naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej - wyso-
ko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez Burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa 
w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się w wysoko`ci Ń%, za wyjątkiem terenów oznaczo-
nych symbolami: ń śG oraz 35 śGłźźU, dla których ustala się stawkę w wysoko`ci 3Ń%Ł 

ROźŚźIAI III 
Prze”isy szczegóJowe 

§ ń3Ł ńŁ Wyznacza się teren urządzeL gazowniczych ｭPJotyｬ o ”owierzchni Ń,25 ha oznaczony na ry-
sunku ”lanu symbolem ń śGŁ 

2Ł Na terenie ń śG: 

ń) ustala się realizację technicznych obiektów kubaturowych i urządzeL technologicznych: 
a) max wysoko`ć zabudowy - do ńŃŁŃ m, 
b) do”uszcza się technologicznie uzasadnione zwiększenie wysoko`ci urządzeL gazowniczych, 
c) dach ”Jaski lub ”rzestrzenny o maksymalnym nachyleniu gJównych ”oJaci dachu 3Ń°, 
d) max ”owierzchni zabudowy - 6Ń%; 

2) lokalizacja obiektów i urządzeL technologicznych winna uwzględniać warunki okre`lone w Prawie Bu-
dowlany oraz warunki techniczne, jakim ”owinny od”owiadać sieci gazowe; 

3) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej ń5łŃŁ4 kV oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej 
i telekomunikacyjnejŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) teren ń śG stanowi dziaJkę nr ń28ł2 oraz czę`ć dziaJki nr ń28ł3 - teren wymaga wydzielenia w grani-
cach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 
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2) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek 

”od urządzenia gazownicze bądu stację transformatorową ń5łŃ,4 kVŁ 

4Ł ObsJugę komunikacyjną terenu ń śG za”ewnia droga wojewódzka nr ńŃ8 relacji ParJówko-
Golczewo-PJoty ”o”rzez ”rzejazd ”rzez kolei jednotorową relacji Worowo-Wysoka KamieLska oraz ”lano-
waną drogę dojazdową (”oza granicami obszaru ”lanu)Ł 

5Ł Nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”arkingowych w granicach wJasnej dziaJkiŁ 

6Ł Ustalenia inwynieryjne: 

ń) w zakresie elektroenergetyki ustala się zasilanie terenu ń śG z istniejącej sieci elektroenergetycznej 
`redniego i niskiego na”ięcia, ”rzebiegającą wzdJuw drogi wojewódzkiej nr ńŃ8 (”oza granicami o”ra-
cowania); 

2) w zakresie telekomunikacji ustala się ”rzyJączenie do istniejącej linii telekomunikacyjnej, biegnącej 
wzdJuw drogi wojewódzkiej nr ńŃ8 (”oza granicami o”racowania); 

3) do”uszcza się realizację uzu”eJniających urządzeL infrastruktury technicznej, wynikających z tech-
nicznych warunków realizacji sieci gazowejŁ 

7Ł Strefa ochronna od terenu ń śG zamyka się w granicach terenu elementarnegoŁ 

§ ń4Ł ńŁ Wyznacza się teren otwartych wód ”Jynących - rzeka Rega o ”owierzchni Ń,37 ha, oznaczo-
ny na rysunku ”lanu symbolem ńŃ WłśGŁ 

2Ł Rzeka Rega: 

a) stanowi korytarz ekologiczny, 
b) ”oJowona jest w obszarze chronionego krajobrazu, 
c) ”oJowona w granicach zes”oJu ”rzyrodniczo-krajobrazowymŁ 

3Ł Przej`cie gazociągu wysokiego ci`nienia ”od dnem rzeki - ”rzewiertem kontrolowanymŁ 

4Ł Obowiązują ustalenia okre`lone w § 7 ”kt ńŃŁ 

§ ń5Ł ńŁ Wyznacza się tereny le`ne oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

ń) 9 RLłśG o ”owierzchni Ń,ń7 ha; 
2) ńń RLłśG o ”owierzchni ń,ŃŃ haŁ 

2Ł Na obszarach 9 RLłśG i ńń RLłśG wystę”uje teren zagrowony ”owodzią - teren w granicach wa-
Jów ”rzeciw”owodziowych dla rzeki RegiŁ 

3Ł Tereny 9 RLłśG i ńń RLłśG: 

ń) stanowią lasy ochronne; 
2) ”oJowone są: 

a) w obszarze chronionego krajobrazu, 
b) w granicach zes”oJu ”rzyrodniczo-krajobrazowego źPK-ń; 

3) ”ozostają bez zmian na swojej ”owierzchni, ”oniewaw gazociąg wysokiego ci`nienia ”rowadzony bę-
dzie w tym obszarze metodą ”rzewiertu sterowanego ”od ”owierzchnią ziemiŁ 

4Ł Obowiązują ustalenia § 7 ”kt 9Ł 

5Ł Ustala się obowiązek zabez”ieczenia wszelkich obiektów budowlanych oraz sieci i urządzeL infra-
struktury technicznej ”rzed skutkami ”owodzi, w s”osób zgodny z normami i ”rze”isami szczególnymiŁ 

6Ł Prowadzenie gos”odarki le`nej zgodnie z ”lanem urządzenia lasuŁ 

§ ń6Ł ńŁ Wyznacza się tereny rolnicze z trasą ”rzebiegu gazociągu wysokiego ci`nienia oraz syste-
mami towarzyszącymi oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

ń) 2 śGłR o ”owierzchni 2,3Ń ha; 
2) 3 śGłR o ”owierzchni ń,27 ha; 
3) 4 śGłR o ”owierzchni Ń,45 ha; 
4) 5 śGłR o ”owierzchni 2Ł59 ha; 
5) 6 śGłR o ”owierzchni Ń,87 ha; 
6) 7 śGłR o ”owierzchni Ń,49 ha; 
7) 8 śGłR o ”owierzchni 2,27 ha; 

8) ń2 śGłR o ”owierzchni Ń,38 ha; 
9) ń3 śGłR o ”owierzchni ń,33 ha; 
ńŃ) ń4 śGłR o ”owierzchni Ń,3 ha; 
ńń) ń5 śGłR o ”owierzchni ń,89 ha; 
ń2) ń6 śGłR o ”owierzchni ń,8Ń ha; 
ń3) ń7 śGłR o ”owierzchni 3,ń3 ha; 
ń4) ń9 śGłR o ”owierzchni Ń,7Ń ha; 
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ń5) 2Ń śGłR o ”owierzchni ń,2Ń ha; 
ń6) 2ń śGłR o ”owierzchni ń,ń8 ha; 
ń7) 23 śGłR o ”owierzchni Ń,ń5 ha; 
ń8) 25 śGłR o ”owierzchni ń,ńŃ ha; 
ń9) 26 śGłR o ”owierzchni Ń,79 ha; 
2Ń) 27 śGłR o ”owierzchni 2,4Ń ha; 
2ń) 28 śGłR o ”owierzchni Ń,82 ha; 
22) 29 śGłR o ”owierzchni ń,33 ha; 

23) 3Ń śGłR o ”owierzchni 3,Ń7 ha; 
24) 3Ń śGłR o ”owierzchni ń,6ń ha; 
25) 3ń śGłR o ”owierzchni Ń,53 ha; 
26) 32 śGłR o ”owierzchni Ń,7ń ha; 
27) 33 śGłR o ”owierzchni Ń,48 ha; 
28) 34 śGłR o ”owierzchni ń,ń7 ha; 
29) 36 śGłR o ”owierzchni ń,36 haŁ 

 

2Ł Na obszarach: 2 śGłR, 8 śGłR, 2ń śGłR, 27 śGłR, 3Ń śGłR i 36 RGłR wystę”ują wydzielenia 
wewnętrzne, stanowiące tereny dróg wewnętrznych obsJugujących tereny rolniczeŁ 

3Ł Ustalanie w zakresie ochrony ”rzyrody: 

ń) teren ń2 śGłR oraz czę`ć terenu 8 śGłR ”oJowone są: 
a) w obszarze chronionego krajobrazu, 
b) w granicach zes”oJu ”rzyrodniczo-krajobrazowego źPK-ń; 

2) czę`ć terenu 33 śGłR ”oJowona jest w granicach zes”oJu ”rzyrodniczo-krajobrazowego źPK-2; 
3) czę`ć terenu 36 śGłR ”oJowona jest w obszarze chronionego krajobrazu; 
4) dla ”owywszych terenów obowiązują wymogi zawarte w § 7 ”kt 9Ł 

4Ł Na terenach: 8 śGłR, ń3 śGłR, ń7 śGłR, 25 śGłR wystę”ują stanowiska archeologiczne, objęte 
ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia zawarte w § 8Ł 

§ ń7Ł ńŁ Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych oznaczone symbolami: 

ń) Ńń KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ńń ha - dojazdowa; 
2) Ń2 KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń3 ha - dojazdowa; 
3) Ń3 KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń3 ha - dojazdowa; 
4) Ń5 KŚŁG o ”owierzchni Ń,Ń7 ha - droga wojewódzka nr ńŃ9 (gJówna); 
5) Ń6 KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń4 ha - dojazdowa; 
6) Ń7 KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń4 ha - dojazdowa; 
7) Ń8 KŚŁź o ”owierzchni Ń,Ń4 ha - droga ”owiatowa nr Ńń46ź (zbiorcza); 
8) Ń9 KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń3 ha - dojazdowa; 
9) ŃńŃ KŚŁź o ”owierzchni Ń,Ń4 ha - droga ”owiatowa nr Ńń36ź (zbiorcza); 
ńŃ) Ńńń KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń5 ha - dojazdowa; 
ńń) Ńń2 KŚŁL o ”owierzchni Ń,Ń5 ha - lokalna; 
ń2) Ńń3 KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń3 ha - dojazdowa; 
ń3) Ńń4 KŚŁS o ”owierzchni Ń,Ń8 ha - ”lanowana droga krajowa (eks”resowa); 
ń4) Ńń5 KŚŁL o ”owierzchni Ń,Ń3 ha - lokalna; 
ń5) Ńń6 KŚŁź o ”owierzchni Ń,3Ń ha - droga ”owiatowa nr Ńń45ź (zbiorcza); 
ń6) Ńń7 KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń2 ha - dojazdowa; 
ń7) Ńń8 KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń4 ha - dojazdowa; 
ń8) Ńń9 KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń3 ha - dojazdowa; 
ń9) Ń2Ń KŚŁL o ”owierzchni Ń,Ń2 ha - lokalna; 
2Ń) Ń2Ń KŚŁŚ o ”owierzchni Ń,Ń2 ha - dojazdowaŁ 

2Ł Teren Ńń4 KŚŁS stanowi ”as terenu ”rzeznaczony ”od realizację wariantowego ”rzebiegu moder-
nizowanej i ”rzebudowywanej istniejącej drogi krajowej nr 6 do ”arametrów drogi eks”resowejŁ Śo czasu 
jej realizacji teren ”ozostaje w uwytkowaniu rolniczymŁ 

3Ł Pozostawia się w istniejących liniach rozgraniczających istniejące drogi ”ubliczne oraz ”rzebiegi 
istniejących sieci infrastruktury technicznej z zachowaniem ich stref ochronnych - do”uszcza się moderni-
zację istniejących systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŁ 

§ ń8Ł ńŁ Wyznacza się tereny kolejowe oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

ń) Ń4 KK o ”owierzchni Ń,Ń4 ha; 
2) Ńń7 KK o ”owierzchni Ń,Ń3 haŁ 

2Ł Przej`cie gazociągiem wysokiego ci`nienia nastą”i ”od terenem kolejowym, w s”osób bez”ieczny, 
nie naruszający geometrii torowiska ｭmetodą ”rzeciskuｬŁ 
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3Ł Lokalizacja urządzeL gazowniczych winna uwzględniać warunki roz”orządzenia MRiGM w s”rawie 

okre`lenia odlegJo`ci i warunków do”uszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz 
s”osobu urządzania i utrzymania zasJon `niewnych i ”asów ”rzeciw”owarowych oraz warunki roz”orządze-
nia MTiGM w s”rawie warunków technicznych, jakim ”owinny od”owiadać budowle kolejowe i ich usy-
tuowanieŁ 

4Ł Warunki ”rzekroczenia terenów kolejowych gazociągiem wysokiego ci`nienia nalewy uzgodnić 
z zarządzającymi terenami kolejowymi na eta”ie ”rojektu budowlanegoŁ 

5Ł Przekroczenie trasy kolejowej winno być zgodnie z obowiązującymi Normami PolskimiŁ 

§ ń9Ł ńŁ Wyznacza się tereny le`ne z trasą ”rzebiegu gazociągu wysokiego ci`nienia oraz systemami 
towarzyszącymi oznaczone symbolami: 

ń) 22 śGłRL o ”owierzchni Ń,2Ń ha; 
2) 24 śGłRL o ”owierzchni Ń,7ń haŁ 

2Ł Ustala się ”as wylesienia gruntów le`nych szeroko`ci 4,Ń m, ”o dwa metry z obu stron osi gazo-
ciągu, który będzie stanowić korytarz techniczny ”rzebiegu gazociągu oraz czasowy ”as wylesienia na 
czas budowy o szeroko`ci ńŃ,5 m (6,Ńm i 4,5 od osi gazociągu)Ł 

3Ł Ustala się szeroko`ć strefy kontrolowanej 4,Ń m, której linia `rodkowa ”okrywa się z osią gazociąguŁ 

4Ł Nalewy za”ewnić swobodny dojazd oraz mowliwo`ć ”rzemieszczania się w obrębie strefy kontro-
lowanej ”rzez o”eratora sieci gazowejŁ 

5Ł Śo”uszcza się wykorzystanie strefy kontrolowanej do celów komunikacyjnych ”rzez sJuwby le`neŁ 

§ 2ŃŁ ńŁ Wyznacza się teren urządzeL gazowniczych - zes”óJ za”orowo-u”ustowy o ”owierzchni 
Ń,Ń5 ha oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 35 śGłźźUŁ 

2Ł Na terenie 35 śGłźźU ustala się: 

ń) zakaz zabudowy, za wyjątkiem budynków i budowli związanych z obsJugą urządzeL gazownictwa: 
a) max wysoko`ć zabudowy - do 5ŁŃ m, 
b) intensywno`ć zabudowy - nie ustala się, 
c) lokalizacja obiektów i urządzeL technologicznych winna uwzględniać warunki okre`lone w Prawie 

Budowlany oraz warunki techniczne, jakim ”owinny od”owiadać sieci gazowe; 
2) obowiązek grodzenia i zabez”ieczenia terenu ”rzez dostę”em osób trzecich; 
3) zakaz sadzenia drzew; 
4) trwaJe wyJączenie z uwytkowania rolniczego; 
5) strefa ochronna od terenu urządzeL gazowniczych zamyka się w granicach terenu elementarnegoŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) teren 35 śGłźźU stanowi czę`ć dziaJki nr ń77 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

4Ł Ustalenia komunikacyjne: 

ń) nalewy za”ewnić swobodny dojazd do terenu zes”oJu za”orowo-u”ustowego gazu oraz mowliwo`ć ”o-
ruszania się na jego terenie ”rzez o”eratora sieci gazowe; 

2) obsJuga komunikacyjna terenu zes”oJu za”orowo-u”ustowego ”o”rzez zjazd z drogi Ń2ń KŚŁŚ (na 
dziaJce nr ń73)Ł 

ROźŚźIAI IV 
Prze”isy koLcowe 

§ 2ńŁ ńŁ Śecyzją Nr źS-W-2ń2Ńł7ńł2ŃŃ9 Ministra _rodowiska z dnia ń2 maja 2ŃŃ9 rŁ zmienia się 
”rzeznaczenie gruntów le`nych, o Jącznej ”owierzchni Ń,422 ha, na cele niele`ne: 

ń) do trwaJego wylesienia - Ń,23 ha; 
2) do czasowej wylesienia na czas budowy gazociągu - Ń,ń92 haŁ 
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2Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych o Jącznej ”owierzchni 3ń,Ń5 ha, na nastę”ujące cele 

nierolnicze (z czego ń,Ń2 ha gruntów z glebami ”ochodzenia organicznego): 

ń) do czasowego wyJączenia z ”rodukcji rolniczej na czas budowy gazociągu - 3Ń,92 ha, 
ｦ w tym decyzją GźŁtrŁŃ57-6Ń2-593łŃ8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ń5 grudnia 

2ŃŃ8 rŁ - 2,3876 ha gruntów klasy III, 
ｦ w tym decyzją WRiO_-IV-śN-6Ń8Ń-6ŃłŃ8 MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego z dnia 

3Ń grudnia 2ŃŃ8 rŁ - ń5,6934 ha gruntów klasy IV; 
2) do trwaJego wyJączenia z ”rodukcji rolnej - Ń,ń3 haŁ 

§ 22Ł Na obszarze objętym ”lanem tracą moc ustalenia: 

ń) miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy PJoty obejmującą ”rzebieg gazociągu 
wysokiego ci`nienia ŚN 7ŃŃ ”rzez teren gminy w ramach ”rogramu BalticPi”e na obszarze RP, za-
twierdzonego uchwaJą Nr XLIIł353ł2ŃŃ2 Rady Miejskiej w PJotach z dnia 24 maja 2ŃŃ2 rŁ (ŚzŁ UrzŁ 
WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 45, ”ozŁ 965); 

2) miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy PJoty obejmującą ”rzebieg gazociągu 
tranzytowego wysokiego ci`nienia ŚN 7ŃŃ mm na odcinku Nowogard-PJoty, zatwierdzonego uchwaJą 
Rady Miejskiej w PJotach uchwaJą Nr XLIVł365ł2ŃŃ2 z dnia 29 sier”nia 2ŃŃ2 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źa-
chodnio”omorskiego Nr 68, ”ozŁ ń45Ń), 

w czę`ci dotyczącej ustaleL niniejszej uchwaJy, na rzecz jej za”isówŁ 

§ 23Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PJotŁ 

§ 24Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 
w PJotachŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Piotr Jasina 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXVIIIł295łŃ9 

Rady Miejskiej w PJotach 
z dnia 28 maja 2ŃŃ9 rŁ(”ozŁ ń3Ńń) 

źaJącznik nr ń arkusz nr ń 
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arkusz nr 2 
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arkusz nr 3 
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arkusz nr 4 
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arkusz nr 5 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 5ń ｦ 8626 ｦ PozŁ ń3Ńń

 

arkusz nr 6 
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arkusz nr 7 
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arkusz nr 8 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w PJotach o s”osobie roz”atrzenia uwag zgJoszonych do ”rojektu ”lanu 

Na ”odstawie artŁ ń8 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, 
”ozŁ ń59ń; z 2ŃŃ2 rŁ Nr 23, ”ozŁ 22Ń, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr ńń3, ”ozŁ 984, Nr ń53, ”ozŁ ń27ń, Nr 2ń4, 
”ozŁ ń8Ń6; z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, Nr ń62, ”ozŁ ń568; z 2ŃŃ4 rŁ Nr ńŃ2, ”ozŁ ńŃ55, Nr ńń6, 
”ozŁ ń2Ń3, Nr ń67, ”ozŁ ń759; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ń72, ”ozŁ ń44ń, Nr ń75, ”ozŁ ń457; z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, 
”ozŁ ń28, Nr ń8ń, ”ozŁ ń337; z 2ŃŃ7 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr ń38, ”ozŁ 974, Nr ń73, ”ozŁ ń2ń8; 
z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń8Ń, ”ozŁ ńńńń) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zago-
s”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń, Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; 
z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, ”ozŁ 954, Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9, Nr 225, ”ozŁ ń635; 
z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, ”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3) oraz 
o`wiadczenia Burmistrza Gminy PJoty z dnia ń2 grudnia 2ŃŃ8 rŁ w s”rawie braku uwag do ”rojektu ”lanu 
wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu w dniach od ń3 ”au-
dziernika 2ŃŃ8 rŁ do ń2 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ - Rada Miejska w PJotach nie rozstrzyga o s”osobie roz”atrzenia 
nieuwzględnionych uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w PJotach o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ ń8 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, 
”ozŁ ń59ń; z 2ŃŃ2 rŁ Nr 23, ”ozŁ 22Ń, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr ńń3, ”ozŁ 984, Nr ń53, ”ozŁ ń27ń, Nr 2ń4, 
”ozŁ ń8Ń6; z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, Nr ń62, ”ozŁ ń568; z 2ŃŃ4 rŁ Nr ńŃ2, ”ozŁ ńŃ55, Nr ńń6, 
”ozŁ ń2Ń3, Nr ń67, ”ozŁ ń759; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ń72, ”ozŁ ń44ń, Nr ń75, ”ozŁ ń457; z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, 
”ozŁ ń28, Nr ń8ń, ”ozŁ ń337; z 2ŃŃ7 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr ń38, ”ozŁ 974, Nr ń73, ”ozŁ ń2ń8; 
z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń8Ń, ”ozŁ ńńńń) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zago-
s”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń, Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; 
z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, ”ozŁ 954, Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9, Nr 225, ”ozŁ ń635; 
z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, ”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3), Rada 
Miejska w PJotach rozstrzyga jak nastę”uje: 

W uchwalanym miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego gazociągu wysokiego ci`nienia re-
lacji PJoty - Koszalin w obszarze Gminy PJoty, nie ”rzewiduje się aktualnie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

W związku z tym nie rozstrzyga się o s”osobie ich realizacji i zasadach finansowaniaŁ 


