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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/89/11 
Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 29 czerwca 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 
 
Wójt Gminy Wieliszew ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w gazecie miejscowej oraz na 
tablicy ogłoszeĉ tut. Urzćdu o wyłoďeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „Przyjačĉ” – 
rurociągu naftowego DN 800 w miejscowoċci Kałuszyn gm. Wieliszew wraz z prognozą oddziaływania 
na ċrodowisko. Wyłoďenie projektu planu ustalono na okres od 14 listopada 2005r. do dnia 5 grudnia 
2005r. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjćtymi w projekcie planu odbyła sić dnia 24 listopada 2005r. 
Uwagi do w/w projektu planu moďna było składać do dnia 19 grudnia 2005r. 

Do projektu w/w planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak równieď w 
trakcie dyskusji publicznej. 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/89/11 
Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 29 czerwca 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE  
o sposobie realizacji zadaĉ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 717 z póčn. zm.) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga, co nastćpuje: 

§ 1. Projekt planu nie przewiduje budowy infrastruktury technicznej na terenach upraw rolnych i la-
sów. 
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UCHWAŁA Nr XI/90/11 

RADY GMINY WIELISZEW 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki 

systemu rurociągów naftowych „Przyjaźń” - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Topolina. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami), w związ-
ku z uchwałami: - nr 254/XXIV/05 Rady Gminy 
Wieliszew z dnia 1 marca 2005r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
istniejącego, planowanego do rozbudowy sys-
temu rurociągów naftowych wraz z urządzenia-
mi towarzyszącymi na obszarze wsi Topolina, 

Skrzeszew, Kałuszyn, Łajski, gmina Wieliszew, - 
nr 265/XXVI/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia  
5 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru istniejącego, 
planowanego do rozbudowy systemu rurocią-
gów naftowych wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi na obszarze wsi Topolina, gm. Wieli-
szew; Rada Gminy Wieliszew, po stwierdzeniu 
zgodnoċci ze „Studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy” 
postanawia, co nastćpuje:  
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Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Rada Gminy Wieliszew uchwala miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu 
rurociągów naftowych „Przyjačĉ” - rurociągu 
naftowego DN 800, w miejscowoċci Topolina. 

2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) czćċć tekstowa, stanowiąca treċć uchwały. 

2) czćċć graficzna, zwana dalej rysunkiem planu 
w skali 1:1 000 (2 plansze), stanowiąca za-
łącznik nr 1 do uchwały. 

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 
do uchwały, 

4) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Niniejsza uchwała składa sić z dziewićciu 
rozdziałów: 

I. Ustalenia ogólne, 

II. Przeznaczenie terenów i zasady ich zago-
spodarowania, 

III. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzenne-
go, 

IV. Ochrona ċrodowiska i przyrody, 

V. Kształtowanie przestrzeni publicznej, 

VI. Komunikacja, 

VII. Infrastruktura techniczna, 

VIII. Tymczasowe zagospodarowanie, urządza-
nie i uďytkowanie terenów, 

IX. Ustalenia koĉcowe 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) ustawie – naleďy przez to rozumieć ustawć z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmia-
nami); 

2) przepisach odrćbnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem, wynikające z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych; 

3) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały, o ile z treċci przepisu nie 
wynika inaczej; 

4) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
sza uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

5) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć, 
stanowiący integralną czćċć planu, rysunek 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały; 

6) symbolu – naleďy przez to rozumieć symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komuni-
kacji okreċlony odpowiednio symbolem li-
terowym, 

7) terenie – naleďy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji dla któ-
rego obowiązują ustalenia planu, wyzna-
czony liniami rozgraniczającymi oraz okre-
ċlony symbolem terenu zgodnie z rysun-
kiem planu; 

8) przeznaczeniu podstawowym - rozumie sić 
przez to okreċlony w planie rodzaj przezna-
czenia, które obejmuje nie mniej niď 70% 
powierzchni danego terenu. 

9) przeznaczeniu uzupełniającym - naleďy 
przez to rozumieć okreċlone rodzaje prze-
znaczenia, inne niď podstawowe, które uzu-
pełniają przeznaczenie podstawowe, obej-
mując nie wićcej niď 30% powierzchni da-
nego terenu; 

10) działce budowlanej – naleďy przez to rozu-
mieć czćċć terenu funkcjonalnego, wyzna-
czoną liniami rozgraniczającymi i projekto-
wanymi liniami podziału, do którego inwe-
stor musi uzyskać prawo dysponowania na 
cele budowlane przy ubieganiu sić o po-
zwolenie na budowć; 

11) linii zabudowy – naleďy przez to rozumieć 
linić ustaloną niniejszym planem, okreċla-
jącą najmniejszą (nieprzekraczalną) dopusz-
czalną odległoċć płaszczyzny elewacji no-
worealizowanego budynku od linii przebie-
gu rurociągów naftowych, od linii rozgrani-
czającej terenu bądč krawćdzi jezdni ulicy 
lub drogi; 

12) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć czćċć działki budowlanej 
o gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana, pokryta trwałą roċlinnoċcią, 
wodą powierzchniową, a takďe 50% sumy 
powierzchni nawierzchni tarasów i stropo-
dachów, urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłoďu zapewniającym ich 
naturalna wegetacjć, o powierzchni nie 
mniejszej niď 10m2; 

13) klasie drogi - rozumie sić przez to przypo-
rządkowanie drodze publicznej odpowied-
nich parametrów technicznych, wynikają-
cych z cech funkcjonalnych. 
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§ 4. Celem regulacji zawartych w planie jest 
okreċlenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych prze-
pisów, 

5) parametrów i wskačników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy i gabarytów obiek-
tów, 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów naraďonych na niebezpieczeĉstwo po-
wodzi; 

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczania w ich uďytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy, 

8) szczegółowych zasad podziałów nierucho-
moċci; 

9) parametrów i wskačników zagospodarowa-
nia terenu, w tym linii zabudowy, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej, 

11) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania te-
renów; 

12) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala sić jednorazowa opłatć z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci na skutek 
uchwalenia planu. 

§ 5. Na obszarze objćtym planem nie zacho-
dzą przesłanki do okreċlenia: 

1) szczegółowych zasad i warunków scalania 
nieruchomoċci; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków. 

§ 6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie 
ustaleĉ: 

1) granic obszaru objćtego planem; 

2) linii rozgraniczających tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

4) granic stref bezpieczeĉstwa i tras przebiegu 
przesyłowych rurociągów naftowych; 

5) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji okreċlonych odpowiednio 
symbolami literowymi. 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów  

i zasady ich zagospodarowania 

§ 7. Przedmiotem planu są ustalenia dla te-
renów przebiegu rurociągów naftowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą: 

1) terenów urządzeĉ związanych z funkcjono-
waniem rurociągów naftowych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem N; 

2) terenów zabudowy letniskowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem MNLX; 

3) terenów usług sportu i rekreacji, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem USX; 

4) terenów lasów, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZLX; 

5) terenów lasów z ograniczeniem uďytkowa-
nia, oznaczone na rysunku planu symbolem 
ZLOX; 

6) terenów wód rzeki Narwi, oznaczone na 
rysunku planu symbolem WSX; 

7) terenów rolne z fragmentami lasów i za-
drzewieĉ, naraďone na niebezpieczeĉstwo 
powodzi, oznaczone na rysunku planu 
symbolem RX, ZLX; 

8) teren wału przeciwpowodziowego, ozna-
czony na rysunku planu symbolem ISX; 

9) terenów dróg publicznych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDL; 

10) terenów dróg wewnćtrznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDW; 

11) terenów planowanej linii kolejowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KKX. 

§ 8. Dla terenu wód rzeki Narwi, oznaczonego 
symbolem 1WSX, ustala sić: 

1) Przeznaczenie – teren wód rzeki Narew; 

2) Nowy przebieg systemu rurociągów nafto-
wych: dwa rurociągi: DN 800 i jeden DN 600 z 
infrastrukturą towarzyszącą; 

3) Koniecznoċć zachowania zabezpieczeĉ wyni-
kających z przepisów odrćbnych w szczegól-
noċci dotyczących warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje pa-
liw płynnych, rurociągi dalekosićďne do 
transportu ropy naftowej i produktów nafto-
wych i ich usytuowanie. Realizacjć inwestycji 
naleďy prowadzić w porozumieniu z właċci-
wym zarządem gospodarki wodnej i zgodnie 
z jego warunkami. 

4) Po wybudowaniu nowego odcinka przebiegu 
rurociągów i elementów infrastruktury towa-
rzyszącej oraz uruchomieniu tłoczenia ropy, 
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ustala sić demontaď starych rur i urządzeĉ 
oraz rekultywacjć terenu dla przywrócenia 
warunków umoďliwiających jego dotychcza-
sowe uďytkowanie. 

§ 9. Dla terenu rolnego z fragmentami lasów 
i zadrzewieĉ, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2 RX,ZLX, ustala sić: 

1) Przeznaczenie – teren zielonych uďytków rol-
nych, lasu i zadrzewieĉ, naraďony na niebez-
pieczeĉstwo powodzi; 

2) Nowy przebieg systemu rurociągów nafto-
wych: dwa rurociągi: DN 800 i jeden DN 600 z 
infrastrukturą towarzyszącą; 

3) Przy realizacji systemu rurociągów nafto-
wych na terenie połoďonym pomićdzy wałem 
przeciwpowodziowym a rzeką Narew, nara-
ďonym na niebezpieczeĉstwo powodzi, nale-
ďy uwzglćdnić koniecznoċć zachowania za-
bezpieczeĉ wynikających z przepisów odrćb-
nych w szczególnoċci dotyczących warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dale-
kosićďne do transportu ropy naftowej i pro-
duktów naftowych i ich usytuowanie. Reali-
zacjć inwestycji naleďy prowadzić w porozu-
mieniu z właċciwym zarządem gospodarki 
wodnej i zgodnie z jego warunkami. 

4) Po wybudowaniu nowego odcinka przebiegu 
rurociągów i elementów infrastruktury towa-
rzyszącej oraz uruchomieniu tłoczenia ropy, 
ustala sić demontaď starych rur i urządzeĉ 
oraz rekultywacjć terenu dla przywrócenia 
warunków umoďliwiających jego dotychcza-
sowe uďytkowanie. 

§ 10. Dla terenu wału przeciwpowodziowego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 ISX, 
ustala sić: 

1) Przeznaczenie – teren wału przeciwpowo-
dziowego rzeki Narwi; 

2) Nowy przebieg systemu rurociągów nafto-
wych: dwa rurociągi: DN 800 i jeden DN 600 z 
infrastrukturą towarzyszącą; 

3) Przy realizacji rurociągów naftowych na tere-
nie wału przeciwpowodziowego, ustala sić 
koniecznoċć zastosowania rozwiązaĉ tech-
nicznych, które nie spowodują obniďenia 
trwałoċci wału oraz uwzglćdnić koniecznoċć 
zachowania zabezpieczeĉ wynikających z 
przepisów odrćbnych w szczególnoċci doty-
czących warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać bazy i stacje paliw płyn-
nych, rurociągi dalekosićďne do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie 

4) Przygotowanie i realizacja inwestycji a takďe 
demontaď nieczynnych rurociągów i urzą-

dzeĉ oraz rekultywacja terenu musi być pro-
wadzona w uzgodnieniu z właċciwym zarzą-
dem gospodarki wodnej i zgodnie z jego wa-
runkami. 

§ 11. Dla terenu urządzeĉ związanych z funk-
cjonowaniem rurociągów naftowych oznaczo-
nego symbolem 4 N, ustala sić: 

1) Przeznaczenie – teren urządzeĉ odcinających 
związanych z rurociągami naftowymi; 

2) Uciąďliwoċć funkcjonowania urządzeĉ nie 
moďe przekraczać wyznaczonej planem strefy 
bezpieczeĉstwa - 15,0m od granicy terenu 
urządzeĉ; 

3) W ramach ustaleĉ niniejszego planu, do-
puszcza sić moďliwoċć korekty lokalizacji te-
renu urządzeĉ, uzasadnionej szczegółową 
analizą techniczno - ekonomiczną, przy za-
chowaniu jego wielkoċci oraz zgodnie z wy-
mogami obowiązujących przepisów odrćb-
nych; 

4) Wyznaczony niniejszym planem teren N, w 
czćċci niewykorzystanej (w wyniku ewentu-
alnej korekty lokalizacji) na realizacjć urzą-
dzeĉ zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, 
naleďy pozostawić w dotychczasowym uďyt-
kowaniu. 

§ 12. Dla terenu usług sportu i rekreacji, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem  
13 USX- pow. ok. 0,60ha, ustala sić: 

1) Przeznaczenie podstawowe – teren ogólno-
dostćpnych usług sportu i rekreacji; 

2) Moďliwoċć wykorzystania terenu na urządze-
nie plaďy, placów gier, terenowych obiektów 
sportowych oraz adaptacjć i przystosowanie 
istniejącej wody dla celów rekreacyjnych; 

3) Maksymalną adaptacjć istniejącej w grani-
cach terenu zieleni wysokiej; 

4) Koniecznoċć zapewnienia w granicach wy-
znaczonego terenu niezbćdnej iloċci miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych; 

5) Obsługć komunikacyjną terenu - poprzez 
istniejącą drogć gminną;. 

6) Przebieg istniejącego systemu rurociągów 
naftowych (2 ropociągi: DN 600 i DN 800 z in-
frastrukturą towarzyszącą) oraz rozbudowć 
systemu o jedną nitkć rurociągu DN 800 z in-
frastrukturą towarzyszącą; 

7) Moďliwoċć wykorzystania terenu na obszarze 
strefy bezpieczeĉstwa na zieleĉ niską oraz lo-
kalizacjć terenowych urządzeĉ sportowych 
związanych z funkcją podstawową terenu. 
Sadzenie krzewów i pojedynczych drzew, a 
takďe trwałe, nierozbieralne utwardzanie te-
renu moďe być przeprowadzone w odległoċci 
nie mniejszej niď 5,0m od rurociągu; 
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8) Sposób zagospodarowania terenu w strefie 

bezpieczeĉstwa naleďy uzgodnić z zarządcą 
rurociągów - Przedsićbiorstwem Eksploatacji 
Rurociągów Naftowych „Przyjačĉ”. 

§ 13. Dla terenów zabudowy letniskowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami:  
8 MNLX - pow. ok. 0,90 ha, 9 MNLX - pow. ok. 
7,65 ha, 10 MNLX- pow. ok. 2,50 ha, 11 MNLX- 
pow. ok. 3,55 ha, 12 MNLX- pow. ok. 0,65 ha, 
ustala sić: 

1) Przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy letniskowej; 

2) Utrzymanie istniejącej zabudowy na istnie-
jących działkach; 

6) Moďliwoċć adaptacji istniejących podziałów 
na działki, pod warunkiem zapewnienia sze-
rokoċci frontu działki budowlanej - min. 
25m, oraz powierzchni - min. 1 500m2 – z to-
lerancją 20% wynikającą z indywidualnych 
warunków terenowych; 

3) Na terenach 9, 10 i 11 MNLX, - przebieg 
istniejącego systemu rurociągów nafto-
wych (dwa ropociągi: DN 600 i DN 800 z in-
frastrukturą towarzyszącą) oraz rozbudowć 
systemu o jedną nitkć rurociągu DN 800 z 
infrastrukturą towarzyszącą, oraz nieprze-
kraczalną linić zabudowy od strony ruro-
ciągów, pokrywającą sić z granicą strefy 
bezpieczeĉstwa - wyklucza sić moďliwoċć 
realizacji nowej zabudowy w granicach 
strefy bezpieczeĉstwa. Na obszarze strefy 
bezpieczeĉstwa - moďliwoċć wykorzystania 
terenu na urządzenie niskiej zieleni - krzewy 
i pojedyncze drzewa mogą być sadzone w 
odległoċci nie mniejszej niď 5,0 m. od ruro-
ciągu. 

4) Maksymalną adaptacjć istniejącej w grani-
cach terenów zieleni wysokiej; 

5) Dopuszcza sić moďliwoċć uzupełnienia za-
budowy przy zachowaniu wyznaczonych 
niniejszym planem linii zabudowy; 

6) Zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej minimum 70% powierzchni działki; 

7) Koniecznoċć zapewnienia minimum  
2 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych w granicach kaďdej działki; 

8) Zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoċć budynku letni-
skowego do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych (drugą kondygnacjć ma sta-
nowić poddasze, które moďe być podda-
szem uďytkowym), o poziomie parteru 
na wysokoċci do 1,0 m nad poziomem 
terenu, z moďliwoċcią podpiwniczenia; 

b) dach dwu lub wielospadowy o równym 
kącie nachylenia odpowiadających sobie 
połaci 30-45o; 

c) kolorystyka dachów - w odcieniach 
czerwieni i brązu, 

d) kolorystyka ċcian - w ciepłych kolorach 
pastelowych; 

10) Ogrodzenia z zastosowaniem nastćpują-
cych materiałów: cegły klinkierowej, ka-
mienia, drewna, siatki metalowej, ďywopło-
tu, aďurowe o wysokoċci maksimum 1m. 
Wyklucza sić stosowanie materiałów sta-
nowiących odpady poprodukcyjne. Plan 
ustala obowiązek zachowania jednorodno-
ċci architektonicznej projektowanych ogro-
dzeĉ wzdłuď ulicy. 

11) Obsługć komunikacyjną działek - poprzez 
istniejące i planowane drogi;. 

12) Moďliwoċć wydzielania wewnćtrznych dróg 
dojazdowych o szerokoċci 8 m w liniach 
rozgraniczających (a w przypadku dojazdu 
do max trzech działek – o szerokoċci 5 m w 
liniach rozgraniczających). 

§ 14. Dla terenów lasu, oznaczonych symbo-
lami 6, 7, 14, 16 i 17 ZLX, ustala sić: 

1) Przeznaczenie – tereny lasu i zadrzewieĉ; 

2) Sposób i warunki prowadzenia gospodarki 
leċnej muszą być zgodne z przepisami od-
rćbnymi związanymi z połoďeniem terenów 
w Warszawskim Obszarze Chronionego Kra-
jobrazu w tym obszarze szczególnej ochrony 
ekologicznej. 

§ 15. Dla terenu lasu z ograniczeniem uďyt-
kowania, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5 ZLOX, ustala sić: 

1) Przeznaczenie – teren lasu i zadrzewieĉ z 
istniejącym nasypem i drogą leċną; 

2) Nowy przebieg systemu rurociągów nafto-
wych: dwa rurociągi: DN 800 i jeden DN 600 z 
infrastrukturą towarzyszącą; 

3) Po wybudowaniu nowego odcinka przebiegu 
rurociągów i elementów infrastruktury towa-
rzyszącej oraz uruchomieniu tłoczenia ropy, 
ustala sić demontaď starych rur i urządzeĉ 
oraz rekultywacjć terenu dla przywrócenia 
warunków umoďliwiających jego dotychcza-
sowe uďytkowanie; 

4) W odległoċci mniejszej niď 10,0m od osi 
skrajnego rurociągu, pozostawia sić funkcjć 
leċną z ograniczeniem produkcji leċnej do 
szkółek drzew iglastych do osiągnićcia przez 
nie wieku 10 lat, lub alternatywnie dopuszcza 
sić całkowite wyłączenie terenu z produkcji 
leċnej. 
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§ 16. Dla terenów planowanej linii kolejowej, 
oznaczonych symbolem: 15 KKX– pow. ok. 
0,65ha, ustala sić: 

1) Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja 
obiektów i urządzeĉ komunikacji kolejowej; 

2) Zakaz wprowadzania obiektów kubaturo-
wych, nie związanych z obsługą linii kolejo-
wej. 

§ 17. Ustalenia dotyczące przeznaczenia i 
sposobów zagospodarowania terenów przewi-
dzianych na cele komunikacji, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDL, KDW, zawarto w 
rozdziale V - Komunikacja. 

Rozdział III 
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 18. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie 
terenu pod wzglćdem funkcjonalnym i prze-
strzennym powinna uwzglćdniać: 

1) wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki 
i architektury; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 

3) wymagania ochrony przyrody; 

4) wymagania ochrony ċrodowiska, zdrowia 
oraz bezpieczeĉstwa ludzi i mienia; 

5) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wła-
snoċci; 

6) potrzeby obronnoċci i bezpieczeĉstwa paĉ-
stwa; 

7) wymagania przepisów szczegółowych i norm 
polskich, w szczególnoċci dotyczących okre-
ċlenia odległoċci i warunków usytuowania 
elementów zagospodarowania terenu, w tym 
mićdzy innymi warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać rurociągi do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych 

§ 19. Wszelkie działania inwestycyjne w gra-
nicach strefy bezpieczeĉstwa rurociągów nafto-
wych, w zakresie infrastruktury technicznej nale-
ďy uzgadniać z zarządcą rurociągów - Przedsić-
biorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych 
„Przyjačĉ”. 

Rozdział IV 
Ochrona środowiska i przyrody 

§ 20. W zakresie ochrony ċrodowiska ustala 
sić: 

1) Przy realizacji planowanego rurociągu naf-
towego - koniecznoċć uwzglćdnienia odpo-
wiednich przepisów odrćbnych dotyczących 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu oraz strefy szczególnej ochrony ekolo-
gicznej; 

2) Na terenach wyznaczonych niniejszym pla-
nem ustala sić zakaz: 

a) lokalizowania nowych inwestycji mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowisko 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicz-
nej) 

b) lokalizowania obiektów i urządzeĉ oraz 
prowadzenia działalnoċci mogącej powo-
dować: 

- przekroczenia na granicy funkcji do-
puszczalnego poziomu hałasu w porze 
dziennej 50db(A), a w porze nocnej 
40dB(A), 

- emisjć zanieczyszczeĉ o charakterze 
odorowym, 

- wprowadzanie do powietrza atmosfe-
rycznego zanieczyszczeĉ powyďej po-
ziomu norm stćďeĉ dopuszczalnych, 

c) wprowadzania nieoczyszczonych ċcieków 
do wód powierzchniowych lub do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów ċciekowych, 

3) Selekcjć i gromadzenie odpadów stałych, 
bytowych w miejscach wyznaczonych w gra-
nicach działki, transportowanie do zakładów 
przetwórczych, a czćċci nie wykorzystane na 
wysypisko odpadów, zgodnie z systemem 
oczyszczania przyjćtym w gospodarce komu-
nalnej gminy. 

4) Koniecznoċć ochrony istniejącego układu 
hydrograficznego oraz obiektów i urządzeĉ 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

§ 21. W zakresie ochrony i kształtowania sys-
temu przyrodniczego ustala sić: 

1) Ochronć i utrzymanie w maksymalnym stop-
niu istniejących poszczególnych terenach za-
drzewieĉ, zakrzaczeĉ, grup zieleni i pojedyn-
czych drzew oraz odtwarzanie zieleni w miej-
scach koniecznego jej usunićcia - w szcze-
gólnoċci podczas realizacji rurociągu nafto-
wego, przy uwzglćdnieniu podstawowej 
funkcji terenów; 

2) W szczególnoċci zakaz wycinania starodrze-
wu z dopuszczeniem wycinki jedynie pod in-
westycje liniowe lub ze wzglćdów bezpie-
czeĉstwa. 

Rozdział V 
Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 1.1. System istniejących rurociągów nafto-
wych i planowanego rurociągu naftowego DN 
800 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przebie-
ga przez tereny przeznaczone dla realizacji lo-
kalnych celów publicznych: 

1) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem 13 USX; 

2) tereny dróg publicznych, oznaczonych sym-
bolami KDL. 
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Rozdział VI 
Komunikacja 

§ 23.1. Teren systemu istniejących rurocią-
gów naftowych i planowanego rurociągu naf-
towego DN 800 wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą oraz tereny z nim sąsiadujące, wyznaczo-
ne niniejszym planem, obsługuje istniejąca dro-
ga gminna nr 0126015 - klasy L, min. 12m sze-
rokoċci w liniach rozgraniczających, oznaczona 
symbolem KDL (rys. nr 2). 

2. Pozostałymi elementami systemu komuni-
kacji na terenie objćtym planem jest istniejąca 
droga wewnćtrzna, oznaczona symbolem 01 
KDW, obsługująca zabudowć letniskową, oraz 
potencjalne inne drogi wewnćtrzne powstałe w 
trakcie podziału terenu na działki. 

3. Ustala sić moďliwoċć zachowania istnieją-
cej drogi leċnej na terenie oznaczonym symbo-
lem 5 ZLOX i wykorzystania jej dla celów obsługi 
systemu ropociągów z infrastrukturą towarzy-
szącą i obsługi wału przeciwpowodziowego. 

4. Na terenach w obrćbie linii rozgraniczają-
cych dróg ustala sić zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych i urządzeĉ niezwiązanych z go-
spodarką drogową oraz potrzebami ruchu dro-
gowego. Po uzyskaniu zgody właċciwego za-
rządcy drogi, dopuszcza sić moďliwoċć popro-
wadzenia w obrćbie linii rozgraniczających dróg, 
na terenach zabudowanych, elementów infra-
struktury technicznej, które nie spowodują 
zmniejszenia trwałoċci obiektów drogowych i 
nie stanowić bćdą zagroďenia bezpieczeĉstwa 
ruchu drogowego. 

§ 24. Dla terenów dróg publicznych ustala 
sić: 

1) Moďliwoċć przebiegu przez tereny dróg pu-
blicznych, systemu istniejących rurociągów 
naftowych i realizacji nowej nitki rurociągu i 
elementów infrastruktury towarzyszącej przy 
zachowaniu zabezpieczeĉ wynikających z 
przepisów odrćbnych w szczególnoċci wa-
runków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać rurociągi do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych. Realizacjć inwestycji 
naleďy prowadzić w uzgodnieniu z właċci-
wym zarządcą drogi i zgodnie z jego warun-
kami. 

2) Przy realizacji nowych odcinków dróg, ich 
przebudowy i budowy konieczne jest zacho-
wanie odpowiednich przepisów szczególnych 
dotyczących warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać rurociągi do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych oraz 
przepisów dotyczącymi dróg publicznych. 
Realizacjć tych odcinków dróg naleďy prowa-
dzić w uzgodnieniu z zarządcą rurociągów - 

Przedsićbiorstwem Eksploatacji Rurociągów 
Naftowych „Przyjačĉ”. 

Rozdział VII 
Infrastruktura techniczna 

§ 25.1. Dla terenów przebiegu rurociągów 
naftowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
ustala sić: 

1) przebieg istniejącego systemu rurociągów 
naftowych (dwa ropociągi: DN 600 i DN 800 
z infrastrukturą towarzyszącą) oraz rozbu-
dowć systemu o jedną nitkć rurociągu DN 
800 z infrastrukturą towarzyszącą; 

2) planowana infrastruktura techniczna towa-
rzysząca systemowi rurociągów naftowych 
winna być usytuowana w ramach okreċlo-
nych istniejącymi i projektowaną nitką ru-
rociągu oraz istniejącym kablem telekomu-
nikacyjnym, z dopuszczeniem usytuowania 
jej w granicach strefy bezpieczeĉstwa; 

3) Granice strefy bezpieczeĉstwa istniejących 
ropociągów, pokazane na rysunku planu, 
znajdują sić w odległoċci: 

a) 20,0m na kaďdą stronć ropociągu DN800; 

b) 17,5m na kaďdą stronć ropociągu DN600; 

4) Granice strefy bezpieczeĉstwa planowa-
nych ropociągów, pokazane na rysunku 
planu, znajdują sić w odległoċci: 

a) 10,0m na kaďdą stronć ropociągu DN800; 

b) 8,0m na kaďdą stronć ropociągu DN600; 

5) Granica strefy bezpieczeĉstwa stanowi nie-
przekraczalną linić zabudowy dla terenów 
przeznaczonych pod zainwestowanie; 

6) Obszar strefy bezpieczeĉstwa naleďy uďyt-
kować zgodnie z dotychczasowym przezna-
czeniem; 

7) Na obszarze strefy bezpieczeĉstwa ustala 
sić zakaz wznoszenia obiektów i budowli, w 
szczególnoċci przeznaczonych na pobyt lu-
dzi i składowania materiałów łatwopalnych; 
warunki lokalizacji ogrodzeĉ na obszarze 
strefy bezpieczeĉstwa naleďy kaďdorazowo 
uzgodnić z Przedsićbiorstwem Eksploatacji 
Rurociągów Naftowych „Przyjačĉ”; 

8) Na obszarze strefy bezpieczeĉstwa dopusz-
cza sić uďytkowanie rolnicze, urządzenie ni-
skiej zieleni - krzewy i pojedyncze drzewa 
mogą być sadzone w odległoċci nie mniej-
szej niď 5,0m od rurociągu; 

9) W przypadku zmiany wielkoċci strefy bez-
pieczeĉstwa (spowodowanej np. likwidacją 
nitki rurociągu, zmianą przepisów praw-
nych itp.) nowa granica strefy bezpieczeĉ-
stwa stanie sić obowiązująca bez koniecz-
noċci zmiany niniejszego planu. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 186 – 38189 – Poz. 5717 
 
10) Dopuszcza sić moďliwoċć poprowadzenia 

nowych dróg publicznych i wewnćtrznych, 
przecinających przebieg ropociągów oraz 
nowych urządzeĉ liniowych infrastruktury 
technicznej, przy zachowaniu odpowiednich 
przepisów odrćbnych, w uzgodnieniu z 
Przedsićbiorstwem Eksploatacji Rurocią-
gów Naftowych „Przyjačĉ”; 

11) Planowany rurociąg naftowy wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, w miejscach prze-
cićcia z istniejącymi napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi, naleďy realizować w 
uzgodnieniu z zarządcą sieci - Zakładem 
Energetycznym Warszawa - Teren S.A. 

2. Dla terenów zabudowy letniskowej, ustala 
sić: 

1) docelowo zaopatrzenie w wodć z gminnej 
sieci wodociągowej, jako rozwiązanie czaso-
we dopuszcza sić moďliwoċć zaopatrzenia w 
wodć z własnych ujćć; 

2) odprowadzenie ċcieków, poprzez sieć kanali-
zacji zbiorczej do układu kanalizacji Obrzeďa 
Zalewu Zegrzyĉskiego lub na lokalną, gmin-
ną oczyszczalnić ċcieków. 

3) do czasu objćcia obszaru zbiorczą kanalizacją 
sieciową plan dopuszcza kanalizacjć indywi-
dualną z odprowadzeniem ċcieków do 
szczelnych zbiorników do czasowego groma-
dzenia nieczystoċci ciekłych (szamb) zlokali-
zowanych na własnej działce, pod warun-
kiem wywozu zgromadzonych nieczystoċci 
do stacji zlewnej ċcieków. 

4) odprowadzanie wód opadowych poprzez 
infiltracjć powierzchniową do gruntu 

5) jakoċć wód wprowadzanych do gruntu speł-
niać musi wymagania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów szczególnych. Obiekty i 
powierzchnie, z których spływ wód opado-
wych stanowić moďe zagroďenie dla ċrodo-
wiska powinny być wyposaďone w odpo-
wiednie urządzenia podczyszczające (separa-
tory); 

6) zasadć zasilania w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej poprzez jej rozbudowć 
dokonywaną w uzgodnieniu z właċciwym 
Zakładem Energetycznym, 

7) dopuszcza sić lokalizacjć stacji transformato-
rowej słupowej 15/0,4kV w liniach rozgrani-

czających ulic, za zgodą właċciwego zarządcy 
drogi; 

8) zasadć zaopatrzenia w ciepło ze čródeł eko-
logicznie czystych - np. gaz, olej opałowy ni-
skosiarkowy bądč energia elektryczna; 

9) po uzyskaniu zgody właċciwego zarządcy 
drogi, dopuszcza sić moďliwoċć poprowa-
dzenia w obrćbie linii rozgraniczających 
dróg, na terenach zabudowanych, elemen-
tów infrastruktury technicznej które nie spo-
wodują zmniejszenia trwałoċci obiektów 
drogowych i nie stanowić bćdą zagroďenia 
bezpieczeĉstwa ruchu drogowego. 

Rozdział VIII 
Tymczasowe zagospodarowanie,  

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 26.1. Plan nie dopuszcza, innego niď jest to 
w nim okreċlone, tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uďytkowania terenów, za 
wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej, sa-
downiczej lub zagospodarowania w formie te-
renów zieleni, przy uwzglćdnieniu obowiązują-
cych przepisów odrćbnych. 

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okreċlonymi 
w planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moďna je tymczasowo uďytkować w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospoda-
rowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział IX 
Ustalenia końcowe 

§ 27. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy, dla 
terenów oznaczonych poniďszymi symbolami, 
ustala sić w wysokoċci 

1) MNLX- 15%; 

2) USX - 10%; 

3) N - 0%; 

4) KDL, KDW - 0%. 

§ 28. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy. 

§ 29. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew:  

Józef Borzewski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/90/11 
Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 29 czerwca 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 
 
Wójt Gminy Wieliszew ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w gazecie miejscowej oraz na 
tablicy ogłoszeĉ tut. Urzćdu o wyłoďeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „Przyjačĉ” – 
rurociągu naftowego DN 800 w miejscowoċci Topolina gm. Wieliszew wraz z prognozą oddziaływania 
na ċrodowisko. Wyłoďenie projektu planu ustalono na okres od 14 listopada 2005r.do dnia 5 grudnia 
2005r. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjćtymi w projekcie planu odbyła sić dnia 24 listopada 2005r. 
Uwagi do w/w projektu planu moďna było składać do dnia 19 grudnia 2005r. 

Do projektu w/w planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak równieď w 
trakcie dyskusji publicznej. 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/90/11 
Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 29 czerwca 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE  
o sposobie realizacji zadaĉ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003R. Nr 80, 
poz. 717 z póčn. zm.) Rada Gminy Wieliszew 
rozstrzyga, co nastćpuje: 

§ 1. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuďące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaĉców stanowią zadania własne gminy. 

§ 2. 

W skład zadaĉ własnych gminy zapisanych w 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obszaru przebiegu trzeciej nitki sys-
temu rurociągów naftowych „ Przyjačĉ „ – ruro-
ciągu naftowego DN 800 w miejscowoċci Topo-
lina gmina Wieliszew wchodzą: 

wodociąg, 

kanalizacja, 

oċwietlenie dróg i miejsc publicznych, 

kanalizacja deszczowa. 

§ 3. 

Sposób realizacji przewidzianych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleďą do zadaĉ własnych gminy: 

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, 
w tym Prawo zamówieĉ publicznych, 

2) w oparciu o przepisy branďowe, np. Prawo 
energetyczne, 

3) terminy realizacji poszczególnych zadaĉ – 
etapowanie w zaleďnoċci od przyjćtych zadaĉ 
w corocznych budďetach gminy, 

4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej w granicach planu nie naleďą do 
zadaĉ własnych gminy i bćdą finansowane 
ze ċrodków własnych inwestorów, na zasa-
dach okreċlonych przepisami odrćbnymi. 

§ 4. 

Zasady finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleďą do zadaĉ własnych gminy, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych odbywać sić 
bćdą poprzez: 

1) wydatki z budďetu gminy zgodnie z uchwałą 
budďetową, 

2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budďet gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) z udziału inwestorów zewnćtrznych na 
podstawie odrćbnych porozumieĉ, 

d) innych ċrodków zewnćtrznych. 
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