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UCHWAIA NR XLIII/331/10 

 RADY GMINY W BIESIEKIERZU 

 z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego 

w gminie Biesiekierz, ”od nazwą ｭGazociąg wysokiego ci`nieniaｬ. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 i z 2010 r. Nr 24, poz. 124) 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXI/232/09 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Biesiekierz, ”rzyjętym uchwaJą Nr XVIII/188/00 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 18 grudnia 2000 r., zmie-

nionym uchwaJami: Nr XXXIX/290/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r., Nr VI/53/07 z dnia 27 kwietnia 

2007 r. i Nr XL/315/10 z dnia 19 marca 2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, dla terenu ”oJowonego w gminie Biesiekierz, ”od nazwą ｭGazociąg wysokiego ci`nieniaｬ. 

2. Plan obejmuje pas terenu o szeroko`ci 20,0 m ”rzebiegający ”rzez obręby: _wiemino, Parsowo, 

Kra`nik, Biesiekierz, Parnowo, KotJowo, Cieszyn, Gniazdowo, Stare Bielice, który ”rzeznaczony jest dla 
usytuowania gazociągu ”rzesyJowego wysokiego ci`nienia wraz ze strefą kontrolowaną, oraz ”asem mon-

tawowym. Granice obszaru objętego ”lanem wskazane są na rysunku ”lanuŁ 

3. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, skJadający się z 5 czę`ci oznaczonych jako ARKUSź 
Nr 1(5), ARKUSZ Nr 2(5), ARKUSZ Nr 3(5), ARKUSZ Nr 4(5) i ARKUSZ Nr 5(5); 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Biesiekierz z oznaczeniem obszaru objętego ”rojektem planu miejscowego; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Biesiekierz o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Biesiekierz o sposobie realizacji zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów, oraz ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu; 
2) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego; 

3) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 
4) stawki ”rocentowe na ”odstawie których ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego. 

§ 3. Na rysunku ”lanu obowiązujące oznaczenia graficzne wynikające z ustaleL ”lanu stanowią: 

1) granice obszaru objętego ”lanem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym przeznaczeniu; 

3) granice i oznaczenia obszarów objętych ochroną ”rawną z ustawy o ochronie przyrody: NATURA 

2000, PLH 320022 ｭDolina Radwi, Chocieli i Chotliｬ; 
4) granice i oznaczenia stref ochrony stanowisk archeologicznych; 

5) symbole cyfrowo-literowe gdzie ”ierwsza cyfra okre`la numer arkusza, druga cyfra okre`la kolejny na 
arkuszu numer terenu elementarnego a litery okre`lają ”rzeznaczenie terenów elementarnych: 

a) R - tereny rolnicze z dopuszczeniem budowy gazociągu, 
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b) ZL - lasy, 

c) WS - tereny `ródlądowych wód ”owierzchniowych (Rów Czarny), 
d) KD/p - tereny dróg ”ublicznych - droga powiatowa, 

e) KDW/g - tereny dróg - droga wewnętrzna gminna. 

§ 4. Na rysunku ”lanu oznaczeniami niebędącymi ustaleniami ”lanu, lecz elementami informacyjnymi są: 

1) o` gazociągu; 
2) granice strefy kontrolowanej; 

3) granice i o”is obszarów rekomendowanych do objęcia ochroną w ｭWaloryzacji przyrodniczej gminy 

Biesiekierzｬ oraz terenów objętych ochroną ”rawną z ustawy o ochronie przyrody usytuowanych po-

za obszarem objętym planem: 

a) zes”óJ ”rzyrodniczo-krajobrazowy, 

b) obszar cenny przyrodniczo, 

c) rezerwat przyrody, 

d) uwytek ekologicznyŁ 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Parametry, wskauniki i zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ”arametry gazociągu wysokiego ci`nienia: `rednica (ŚN) 500-700 mm, ci`nienie robocze 
(PN) do 8,4 MPa; 

2) wyznacza się strefy kontrolowane o szeroko`ci caJkowitej 12,0 m,- usytuowane symetrycznie wzglę-
dem osi gazociągu: 

3) do”uszcza się ”rzesunięcie osi gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną w stosunku do trasy wyzna-

czonej na rysunku planu, pod warunkiem, we granica strefy kontrolowanej nie wykroczy poza teren 

objęty ”lanem; 

4) gazociąg nalewy ukJadać na gJęboko`ci zabez”ieczającej rurociąg ”rzed uszkodzeniem; 

5) dojazd na plac budowy oraz usuwania ewentualnych awarii z dróg ”ublicznych i dróg wewnętrznych 
ogólnodostę”nych; 

6) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz zabudowy; 
7) na terenie objętym planem do”uszcza się budowę nowych, oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących 

sieci uzbrojenia technicznego podziemnych i nadziemnych w tym sJuwących zas”okajaniu ”otrzeb lud-

no`ci zgodnie z programami dotyczącymi ”oszczególnych systemów z zastosowaniem rozwiązaL 
technicznych za”ewniających bez”ieczeLstwo funkcjonowania gazociągu zgodnie z przepisami od-

rębnymi, o parametrach: 

a) wodociągi - `rednice od Ø 50 do Ø 150 

b) kanalizacja - `rednice kolektory grawitacyjne od Ø 160 do Ø 200, kolektory tJoczne od Ø 90 do 

Ø 110 

c) gazociągi - `rednice `redniego ci`nienia do ŚN 300, wysokiego ci`nienia do ŚN 700; 
8) na terenie objętym planem do”uszcza się budowę nowych dróg z zastosowaniem rozwiązaL tech-

nicznych za”ewniających bez”ieczeLstwo funkcjonowania gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) utrzymuje się wszystkie istniejące drogi, w tym drogi wewnętrzne obsJugujące tereny rolnicze - sze-

roko`ć w liniach rozgraniczających wedJug istniejących granic geodezyjnych; do”uszcza się ”rzebu-

dowę dróg z zastosowaniem rozwiązaL technicznych za”ewniających bez”ieczeLstwo funkcjonowa-

nia gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego biegnące wzdJuw gazociągu mogą być realizowane wyJącznie 
”oza strefą kontrolowaną; na terenie strefy kontrolowanej sieci i drogi mogą być wykonywane wy-

Jącznie jako skrzywowania z gazociągiem z zastosowaniem rozwiązaL technicznych za”ewniających 
bez”ieczeLstwo funkcjonowania gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 6. źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: 

1) na rysunku ”lanu wskazano obszar objęty ochroną ”rawną - NATURA 2000 PLH 320022 ｭDolina 

Radwi, Chocieli i Chotliｬ, na którym obowiązują nakazy: 
a) na etapie opracowania ”rojektu budowlanego nalewy s”orządzić inwentaryzację ”rzyrodniczą w okre-

sie wegetacyjnym, ”od kątem wystę”owania stanowisk chronionych gatunków ro`lin i zwierząt; 
w ”rzy”adku stwierdzenia wystę”owania gatunków chronionych nalewy uzyskać stosowne ze-

zwolenia okre`lone ”rze”isami odrębnymi, 
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b) ”race budowlane ”rowadzić metodami gwarantującymi zachowanie w niepogorszonym stanie 

siedlisk, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000, 
c) ”race budowlane nalewy ”rowadzić metodami, które nie s”owodują zmian warunków hydrolo-

gicznych, 

d) ”o zakoLczeniu robót ”rze”rowadzić kom”leksową rekultywację umowliwiającą rozwój zes”oJów 
ro`lin charakterystycznych dla danego siedliska, ”rzywracając ”ierwotne uksztaJtowanie terenu, 
warunki glebowe i stosunki wodne, 

e) inwestycja mowe być realizowana zgodnie z ustaloną w ”lanie trasą, ”o ”rze”rowadzeniu ”roce-

dury w zakresie oceny oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko okre`lonej w przepisach od-

rębnych; 
2) ”race budowlane nalewy ”rowadzić metodami, które nie s”owodują zmian warunków hydrologicznych 

w rezerwacie ｭParnowoｬ; 
3) ”race budowlane nalewy ”rowadzić w s”osób nie ”owodujący naruszenia równowagi biologicznej 

obszarów okre`lonych na rysunku ”lanu o”isami i symbolami graficznymi - rekomendowanych do ob-

jęcia ochroną jako zes”óJ ”rzyrodniczo-krajobrazowy ｭJezioro Parnowskieｬ, oraz obszar cenny przy-

rodniczo ｭIąki _wieminoｬ; 
4) ”rzej`cie gazociągu ”od otwartymi `ródlądowymi wodami powierzchniowymi stanowiącymi wJasno`ć 

”ubliczną (ciek naturalny o nazwie Rów Czarny) realizować zgodnie z warunkami okre`lonymi w po-

zwoleniu wodno-prawnym; 

5) wszelkie ”race sięgające warstw wodono`nych ”owinny być ”rowadzone w s”osób wykluczający 
zmianę istniejących ukJadów cieków i ”rzys”ieszenie od”Jywu ”owierzchniowego i gruntowego; 

6) w ”rzy”adku wystą”ienia kolizji trasy gazociągu z istniejącymi systemami melioracyjnymi - urządzenia 
melioracyjne nalewy ”rzebudować w s”osób za”ewniający ich ”rawidJowe dziaJanie; 

7) prace ziemne ”rzy budowie gazociągu ograniczyć terenowo do niezbędnego minimum, 

w szczególno`ci na terenach objętych lub wskazanych do objęcia ochroną ”rzyrodniczą; 
8) ”odczas ”rowadzenia ”rac ziemnych wykonane wyko”y zabez”ieczyć ”rzed w”adaniem w nie zwierzątŁ 
9) zobowiązuje się inwestora do ”rzestrzegania ”rze”isów o ochronie `rodowiska, a szczególnie do 

ograniczenia niekorzystnych dla `rodowiska skutków do niezbędnego minimum, w tym do zastoso-

wania rozwiązaL technicznych i technologicznych chroniących `rodowisko, a w szczególno`ci: 
a) zastosowania hermetycznego ukJadu technologicznego, 
b) zastosowania wysokogatunkowych materiaJów konstrukcyjnych, 
c) zastosowania czynnej ochrony antykorozyjnej, 

d) zastosowania urządzeL monitoringu ”racy gazociągu, w tym urządzeL za”ewniających wczesne 
ostrzeganie o zagroweniach s”owodowanych awarią urządzeL gazowniczych 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku ”lanu wskazano strefy WII czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, na których obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych w granicach strefy, wy”rzedzających 

roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, na zasadach okre`lonych ”rze”i-

sami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
2) na rysunku planu wskazano strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych, na których obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych w trakcie realizacji inwestycji na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku ”lanu symbolami 1.1.R, 1.3.R, 1.6.R, 1.8.R, 1.9.R, 

2.1.R, 2.3.R, 2.5.R, 2.7.R, 3.1.R, 3.3.R, 3.5.R, 3.7.R, 3.9.R, 4.1.R, 4.3.R, 4.5.R, 4.6.R, 4.8.R, 4.10.R, 

4Ł12ŁR, 5Ł1ŁR, 5Ł3ŁR, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze (z zastrzeweniem ustaleL pkt 2 lit. a) z dopuszczeniem budowy sieci 

gazociągu ”rzesyJowego wysokiego ci`nienia; 
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2) zasady zagospodarowania i ograniczenia w uwytkowaniu: 
a) na terenie wyznaczonej strefy kontrolowanej (z zastrzeweniem § 5 pkt 7-10) zabrania się: 

ｦ sytuowania trwaJych i tymczasowych budynków i budowli, w tym obiektów rolniczych, 
ｦ urządzania staJych i czasowych skJadowisk ”Jodów rolnych, stogów i pryzm sJomy oraz in-

nych ”roduktów i materiaJów, 
ｦ dokonywania nasadzeL drzew i krzewów, zakJadania ”lantacji sadów i krzewów owoco-

wych, 

ｦ utwardzania ”owierzchni gruntu (skJadowiska, ”lace, ”arkingi, drogi), 
ｦ wykonywania wyko”ów, rowów i zbiorników wodnych, 

b) na okres budowy gazociągu wyznacza się ”as montawowy o szeroko`ci 20,0 m ”okrywający się 

z liniami rozgraniczającymi terenów, i granicą ”lanu, 
c) ”o zakoLczeniu realizacji gazociągu inwestor zobowiązany jest do rekultywacji terenu i przywró-

cenia jego ”ierwotnego s”osobu uwytkowaniaŁ 

§ 9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 1Ł5ŁźL, dla którego ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren le`ny z dopuszczeniem budowy sieci gazociągu ”rzesyJowego wysokiego ci`nienia; 
2) zasady zagospodarowania i ograniczenia w uwytkowaniu: 

a) wyznacza się strefę kontrolowaną - na obszarze której zabrania się: 
ｦ urządzania staJych i czasowych skJadowisk drewna 

ｦ dokonywania dodatkowych nasadzeL drzew i krzewów, 
ｦ utwardzania ”owierzchni gruntu (skJadowiska, ”lace, ”arkingi, drogi), 
ｦ wykonywania wyko”ów, rowów i zbiorników wodnych, 
ｦ sytuowania trwaJych i tymczasowych budynków i budowli, 

b) ”race budowlane ”rowadzić metodami nie powodującymi konieczno`ci wylesienia n”Ł metodą 
przewiertu. 

§ 10. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 1Ł4ŁWS, dla którego ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: wody otwarte `ródlądowe z dopuszczeniem budowy sieci gazociągu ”rzesyJowego 
wysokiego ci`nienia; 

2) zasady realizacji inwestycji: ”rzej`cie gazociągu ”od rzeką nalewy wykonać w s”osób zgodny z po-

zwoleniem wodnoprawnym uzyskanym w odrębnym trybie administracyjnym, 

§ 11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.2.KD/p, 1.7.KD/p, 2.2.KD/p, 

2Ł2ŁKŚł”, 2Ł6ŁKŚł”, 3Ł6ŁKŚł”, 4Ł2ŁKŚł”, 4Ł4ŁKŚł”, 4Ł11ŁKŚł”, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna - powiatowa (zbiorcza) z dopuszczeniem budowy sieci gazociągu 
”rzesyJowego wysokiego ci`nienia; 

2) zasady realizacji inwestycji: 

a) ”rzej`cie gazociągu ”od drogą nalewy wykonać w s”osób ustalony w odrębnym trybie admini-

stracyjnym zgodnie z przepisami szczególnymi, 

b) ”o zakoLczeniu realizacji gazociągu drogę nalewy ”rzywrócić do stanu pierwotnego. 

§ 12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 2Ł4ŁKŚWłg, 2Ł8ŁKŚWłg, 3Ł2ŁKŚWłg, 
3Ł8ŁKŚWłg, 3Ł10ŁKŚWłg, 4Ł7ŁKŚWłg, 4Ł9ŁKŚWłg, 5Ł2ŁKŚWłg, dla których ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna - gminna (lokalna) z dopuszczeniem budowy sieci gazociągu ”rze-

syJowego wysokiego ci`nienia oraz sieci infrastruktury technicznej o których mowa w § 5 pkt 7 

(z zastrzeweniem § 5 pkt 10); 

2) zasady realizacji inwestycji: 

a) ”rzej`cie gazociągu ”od drogą nalewy wykonać w s”osób zabez”ieczający rurociąg ”rzed uszko-

dzeniem, 

b) ”o zakoLczeniu realizacji gazociągu drogę nalewy ”rzywrócić do stanu ”ierwotnego 

§ 13. Realizacja gazociągu nie s”owoduje zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych i le`nych na cele 
nierolnicze i niele`neŁ 

§ 14. Śla obszarów objętych niniejszą uchwaJą ustala się stawkę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci 
w wysoko`ci 0%Ł 
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RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 15. 1. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą tracą moc ustalenia ｭmiejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla zes”oJu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla 
”rawidJowej realizacji funkcji ”rzeznaczenia ”odstawowego w okolicy miejscowo`ci Parnowo w gminie 

Biesiekierzｬ, ”rzyjętego uchwaJą Nr XI/91/07 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 30 ”audziernika 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 16, poz. 280) z zastrzeweniem ust. 2. 

2. Utrzymuje się w mocy ustalenia dotyczące: 

1) proponowanej trasy projektowanej linii elektroenergetycznej napowietrznej NN 110 kV oznaczonej 

symbolem E110 kVp - wskazanej na rysunku planu - źaJŁ Nr 1 arkusz 3(5), 

2) rezerwowych terenów komunikacji ”ublicznej ”lanowanego obej`cia wsi Parnowo, oznaczonego sym-

bolem KD - wskazanych na rysunku planu - źaJŁ Nr 1 arkusz 4(5). 

§ 16. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 17. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy Biesiekierz. 

§ 18. UchwaJa obowiązuje ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Biesiekierz 

 

Jan Lach 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIII/331/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 7 czerwca 2010 r. 

Rysunek planu w skali 1:2000 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIII/331/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 7 czerwca 2010 r. 

Wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Biesiekierz z oznaczeniem obszaru objętego ”rojektem planu miejscowego 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIII/331/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 7 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Biesiekierzu o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGazociąg 

wysokiego ci`nieniaｬ w gm. Biesiekierz 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy w Biesiekierzu rozstrzyga o sposobie 

roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu 

w dniach od 8 lutego do 1 marca 2010 r. w nastę”ujący s”osób: 

Postanawia się nie uwzględnić uwag Leszka Grabskiego zam. w Koszalinie, ul. SzczeciLska 76A i Haliny 

Grabskiej zam. w Koszalinie, ul. Zakole 12/2 - wnioskujących o zmianę trasy gazociąguŁ 

UZASADNIENIE 

Projekt planu miejscowego wraz z ”rognozą w”Jywu na `rodowisko byJ wyJowony do wglądu ”ublicznego 

w dniach od 8 lutego do 1 marca 2010 r. W dniu 24 lutego odbyJo się s”otkanie - dyskusja publiczna nad 

”rzyjętymi w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniamiŁ PaLstwo Leszek Grabski i Halina Grabska nie uczestniczyli 

w spotkaniu. 

1) Po ogJoszeniu o ”rzystą”ieniu do s”orządzania ”lanu PaLstwo Leszek Grabski i Halina Grabska nie 

zJowyli wniosków do ”lanuŁ Wniosek zJowony byJ do zmiany studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz. Poza oprotestowaniem usytuowania gazociągu na 
nieruchomo`ci wnioskodawca nie zgJosiJ wadnych ”lanów inwestycyjnych; z pisma wynikaJo, we ma 

zamiar w dalszym ciągu nieruchomo`ć wykorzystywać rolniczoŁ Wniosek nie zostaJ uwzględnionyŁ 
2) BJędnie ”rzyjęto, we z zabudowy będzie wyJączony ”as terenu o szeroko`ci 100 m - ”rzywoJując 

”rze”isy Roz”orządzenia Ministra PrzemysJu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim ”owinny od”owiadać sieci gazoweŁ Prze”isy te obowiązują dla sieci gazo-

wych wybudowanych przed dniem wej`cia w wycie nowego roz”orządzenia (11 grudnia 2001 r.) i dla 

których ”rzed tym dniem wydano ”ozwolenie na budowę. W odniesieniu do obecnie projektowanych 

i budowanych sieci gazowych obowiązują ”rze”isy nowego Roz”orządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 30 lipca 2001 r. w s”rawie warunków technicznych, jakim ”owinny od”owiadać sieci gazowe 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1055)Ł Szeroko`ć strefy kontrolowanej oraz zakazy dotyczące tej strefy okre`lone 
są w § 9 tegow Roz”orządzeniaŁ Ustalenia ”lanu są zgodne z przepisamiŁ Poza strefą kontrolowaną 
(dla tego gazociągu ”as o szeroko`ci 12 m) będzie mowliwa realizacja siedliskałsiedlisk - o ile takie za-

gos”odarowanie będzie ”rzewidziane w s”orządzonym dla tego zamierzenia miejscowym planie zago-

s”odarowania ”rzestrzennego, lub będą s”eJnione warunki uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 

3) Wybudowanie gazociągu w waden s”osób nie ograniczy dotychczasowego s”osobu korzystania z nie-

ruchomo`ci 
4) Gazociąg, dla którego s”orządzono ”lan miejscowy podlega przepisom ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w _wi-

nouj`ciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700), która okre`la zasady ”rzygotowania, realizacji i finansowania in-

westycji wymaganych ze względu na istotny interes bez”ieczeLstwa ”aLstwaŁ 
5) Jakakolwiek zmiana trasy ”rzebiegu gazociągu będzie oznaczaJa nies”ójno`ć z uchwaloną zmianą 

studium (uchwaJa Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XL/315/10 z dnia 19 marca 2010 r.). 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIII/331/10 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 7 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Biesiekierz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) oraz 

art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 

poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami) rozstrzyga się, co nastę”uje: 

Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych z uwagi na to, we miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ｭGazociąg 
wysokiego ci`nieniaｬ nie ustala planowanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących 
do zadaL wJasnych gminy i finansowanych ze `rodków ”ublicznychŁ 
1300 
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UCHWAIA NR XLI/300/2010 

 RADY GMINY MANOWO 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

w s”rawie nadania statutu soJectwu Cewlino. 

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaLcami, Rada Gminy Manowo uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Uchwala się Statut SoJectwa CewlinoŁ 

2. SoJectwo Cewlino jest jednostką ”omocniczą Gminy Manowo, stanowiącą ws”ólnotę samorządo-

wą jej mieszkaLcówŁ 

3. SoJectwo Cewlino obejmuje swym zasięgiem obszar wsi: Cewlino, Kopanica i Kostrzewa. 

§ 2. SoJectwo nie ”osiada osobowo`ci prawnej. 

§ 3. SoJectwo dziaJa na ”odstawie obowiązujących aktów ”rawnych, a w szczególno`ci: 

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunŁ zm.), 

b) uchwaJy Nr VI/35/2003 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 

Manowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 470), 

c) ”ostanowieL niniejszego statutu. 

  


