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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LIII/328/09 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 27 listopada 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nowej Soli o spo-
sobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wnie-

sionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa 
Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy 

ulicami: Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Wandy i Wi-
tosa. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zmia-
nami) Rada Miejska we Nowej Soli rozstrzyga, co 
następuje:  

Brak jest  nieuwzględnionych uwag. 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LIII/328/09 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 27 listopada 2009r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nowej Soli o spo-
sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Nowej Soli rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

W zakresie istniejącej zabudowy zadania w zakresie 
infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe 
przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leży roz-
wój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie  

z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz na podstawie przepisów odręb-
nych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane będą zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych. 

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań 
określonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które należą do zadań własnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycyjnego miasta Nowa Sól. 

3. Określenie terminów przystąpienia i zakoń-
czenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy 
Nowa Sól - Miasto. 

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo  
w zależności od wielkości środków przeznaczonych 
na inwestycje. 

§ 2. 1. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej w zakresie istniejącej za-
budowy określonych w planie. Finansowanie inwe-
stycji będzie odbywać się poprzez: 

1) Wydatki z budżetu gminy, 

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 
poprzez budżet gminy w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych. 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilno - prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno - prywat-
nego, a także właścicieli nieruchomości. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/285/09 

 RADY GMINY DESZCZNO 

 z dnia 4 grudnia 2009r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych  
w gminie Deszczno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą  
Nr XVI/141/2008 Rady Gminy Deszczno z dnia  

29 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w obrębach:  
06 Ciecierzyce, 12 Deszczno, 14 Brzozowiec,  
05 Osiedle Poznańskie, 07 Borek, którego przedmio-
tem będzie przeznaczenie terenu pod budowę 
dwóch gazociągów wysokiego ciśnienia wraz  
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z obiektami pomocniczymi, w tym m.in. zespołami 
zaporowo-upustowymi i drogami dojazdowymi, 
infrastrukturą kontrolno - pomiarową i kablem 
transmisji danych; po stwierdzeniu zgodności  
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno 
uchwalonego uchwałą nr XIX/193/2001 Rady Gminy 
Deszczno z dnia 17.07.2001r. w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Deszczno, uchwala się co nastę-
puje: 

Rozdział I 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały 
jest przeznaczenie terenu pod budowę dwóch gazo-
ciągów wysokiego ciśnienia wraz z obiektami po-
mocniczymi, w tym m.in. zespołami zaporowo-
upustowymi i drogami dojazdowymi, infrastrukturą 
kontrolno - pomiarową i kablem transmisji danych 
obejmującego obszar w obrębach: 06 Ciecierzyce, 
12 Deszczno, 14 Brzozowiec, 05 Osiedle Poznańskie, 
07 Borek w gminie Deszczno.  

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono 
na rysunku planu w skali 1: 2000.  

3. Integralną częścią uchwały jest:  

1)  rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej ry-
sunkiem – załącznik graficzny nr 1, stanowią go 
arkusze ponumerowane od nr 1 do nr 14 oraz 
wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Deszczno, który zawiera arkusz nr 14,  

2)  rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące 
załącznik nr 2,  

3)  rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich 
finansowania zapisanych w zmianie planu, sta-
nowiące załącznik nr 3.  

§ 2. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 
w zakresie budowy sieci gazowych.  

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawar-
tymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

3. Z uwagi na niewystępowanie problematyki, 
plan nie określa:  

1)  parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenów w tym 
linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźni-
ków intensywności zabudowy,  

2)  sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów.  

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

1)  gazociągu lub sieciach gazowych – należy przez 
to rozumieć budowę inwestycji celu publiczne-

go sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN300  
i DN700 wraz z obiektami pomocniczymi,  
w tym m.in. zespołami zaporowo-upustowymi  
i drogami dojazdowymi, infrastrukturą kontrol-
no - pomiarową i kablem transmisji danych 
oraz istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia 
DN500 relacji Skwierzyna – Barlinek,  

2)  strefie kontrolowanej – należy przez to rozu-
mieć obszar w której operator sieci gazowej  
w/c jest uprawniony do zapobiegania działal-
ności mogącej mieć negatywny wpływ na trwa-
łość i prawidłową eksploatację sieci,  

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

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

Rozdział II 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania  

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia,  

2)  symbole określające przeznaczenie terenów.  

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego, 
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami 
planu.  

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

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

2)  „ZL” tereny leśne,  

3)  „ZN,G” tereny zieleni naturalnej z trasą prze-
biegu gazociągów,  

4)  „W,G” tereny wód z trasą przebiegu gazocią-
gów,  

5)  „KD,G” drogi publiczne dojazdowe z trasą 
przebiegu gazociągów,  

6)  „MN,G” tereny mieszkalnictwa jednorodzinne-
go z trasą przebiegu gazociągów,  

7)  „EE” teren elektroenergetycznej stacji trans-
formatorowej,  
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8)  „SG” teren stacji gazowej.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obo-
wiązuje dotychczasowa funkcja stanowiąca o ich 
przeznaczeniu z ograniczeniami związanymi z istnie-
jącym i planowanym gazociągiem i ich strefami 
kontrolowanymi i odległości podstawowych.  

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

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

5. Na terenie objętym planem dopuszcza się bu-
dowę innych sieci, urządzeń i budowli infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach operato-
ra sieci pod warunkiem, iż ich oddziaływanie nie 
obejmie strefy kontrolowanej gazociągów.  

6. Przez tereny „RL,G” i „ZN,G” „MN,G”, do-
puszcza się budowę ciągów komunikacyjnych oraz 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej pod wa-
runkiem zabezpieczenia istniejących sieci gazowych 
na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem gazo-
ciągów.  

Rozdział III 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego  

§ 6. 1. Tereny w granicach objętych opracowa-
niem planu pozostają w dotychczasowym użytko-
waniu.  

2. Przejścia gazociągiem przez drogi oraz rzeki  
i rowy należy wykonać w technologii przecisku lub 
przewiertu sterowanego, dopuszcza się metodę wy-
kopu za zgodą właściwego zarządcy lub właściciela 
terenu.  

Rozdział IV 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego  

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

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

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

4. W trakcie realizacji i eksploatacji gazociągu 
należy przestrzegać zasad gospodarowania w Ob-
szarach Chronionego Krajobrazu:  

1)  w szczególności dokonywania zmian stosun-
ków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 
ochrona przyrody i zrównoważone wykorzysta-

nie użytków rolnych i leśnych oraz obszarów 
wodno – błotnych,  

2)  w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych 
kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy 
niezwłocznie zawiadomić Wojewodę Lubuskie-
go lub Wójta Gminy Deszczno.  

Rozdział V 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 8. Na obszarze objętym planem ochrona za-
bytków obejmuje przeprowadzenie badań ratowni-
czych w formie nadzoru archeologicznego po uzy-
skaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków na badania ratownicze, zgodnie z ustawą  
o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, z uwagi 
na występowanie stanowisk archeologicznych  
w obrębach: Ciecierzyce, Borek, Osiedle Poznańskie, 
Deszczno i Brzozowiec o chronologii od epoki ka-
mienia, kultury łużyckiej i przeworskiej do okresu 
wczesnego i późnego średniowiecza oraz nowożyt-
ności.  

Rozdział VI 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych  

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem przestrzeń 
publiczną pozostawia się bez zmian.  

2. Plan wyznacza na cele publiczne tereny prze-
znaczone na realizację inwestycji celów publicznego 
w szczególności budowy gazociągów.  

Rozdział VII 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających specjalnej ochronie ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych  

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem występują 
obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią rzeki 
Warty, uwidocznione na rysunku planu – arkusz nr 1 
i 13, dla których należy:  

1)  zachować warunki określone w pozwoleniu 
wodnoprawnym, na przekroczenia wód po-
wierzchniowych, dla których pozwolenie jest 
wymagane zgodnie z Prawem wodnym, szcze-
gólnej staranności wymagają wszelkie prace  
w obrębie wałów przeciwpowodziowych,  

2)  uzyskać zgodę Dyrektora Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lokaliza-
cję inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko na obszarach bezpośredniego zagrożenia 
powodzią rzeki Warty zgodnie z art. 40 ust. 3  
i art. 82 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U.  
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).  

2. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem 
się mas ziemnych.  
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3. Na obszarze objętym planem na terenach 
oznaczonych symbolem „ZN,G” przed rozpoczęciem 
budowy należy uzyskać zezwolenie Dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczeci-
nie, na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji le-
śnej.  

Rozdział VIII 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości  

§ 11. 1. Ustala się wydzielenie działek pod bu-
dowę zespołów zaworowo – upustowych o wielko-
ści wg potrzeb, pod warunkiem bezpośredniego 
dostępu do drogi.  

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o wielkości 
wg potrzeb pod stacje gazowe lub inne urządzenia 
lub budowle wymagające zabezpieczenia i ogrodze-
nia, pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego 
dostępu do drogi.  

3. Zakazuje się wydzielania nowych działek nie 
posiadających bezpośredniego dostępu do drogi  
z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki służy 
polepszeniu warunków zagospodarowania działki 
przyległej posiadającej dostęp do drogi.  

Rozdział IX 

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

zabudowy  

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

1)  ustala się następujące warunki:  

a)  lokalizację przebiegu sieci gazowych w liniach 
rozgraniczających w sąsiedztwie istniejącego 
gazociągu DN500,  

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

c)  dla gazociągu DN700 maksymalne ciśnienie 
robocze wyniesie 8,4 MPa, strefa kontrolowana 
wyniesie 12,0m, tj. 6,0m na stronę od osi gazo-
ciągu,  

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

e)  obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci ga-
zowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy kontro-
lowanej,  

f)  należy zapewnić swobodny dojazd do sieci ga-
zowych oraz przemieszczania się wzdłuż tych 
sieci,  

g)  wszelkie skrzyżowania z innymi sieciami infra-
struktury technicznej należy wykonać w uzgod-

nieniu i na warunkach operatorów danej sieci, 
przy zastosowaniu rozwiązań technicznych wy-
kluczających możliwość przedostania się gazu 
do gruntu lub do urządzeń infrastruktury pod-
ziemnej,  

2)  dopuszcza się:  

a)  możliwość zmiany trasy sieci gazowych wraz 
ze strefą kontrolowaną w obrębie pasa tere-
nu objętego planem,  

b)  możliwość sytuowania w pasie stref kontro-
lowanych innych podziemnych systemów in-
żynierskich związanych z sieciami gazowymi,  

c)  lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia 
technicznego nie związanego z sieciami ga-
zowymi po uzgodnieniu i na warunkach 
określonych przez operatora sieci gazowej,  

d)  wykonanie oznaczenia sieci gazowych w te-
renie,  

3)  zakazuje się:  

a)  zalesienia terenu, do czasu budowy gazocią-
gów, w zakresie pasa montażowego projek-
towanych gazociągów, z wyjątkiem ustaleń  
§ 12 ust. 3, zakaz nie dotyczy obszaru ozna-
czonego symbolem „ZL”.  

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

3. Na terenach „ZN,G” pas wolny od zalesień 
drzewostanem wyniesie minimum 2,0m na stronę 
od osi skrajnych gazociągów.  

4. Przez teren objęty planem w jednostkach te-
renu o różnym sposobie użytkowania przebiega 
gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 relacji Skwie-
rzyna – Barlinek o strefie odległości podstawowej 
wynoszącej 130,0m (65m na stronę od osi gazocią-
gu) zgodnie z Dz. U. z 1978r. nr 21 poz. 94 oraz nor-
mą branżową BN-80/8976-31. Wobec ww. gazociągu 
obowiązuje zmniejszona strefa podstawowa i wyno-
si 32,5m na stronę od jego osi:  

1)  w związku z powyższym, w stosunku do obiek-
tów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedz-
twie gazociągów w/c dla których określono 
zmniejszone odległości podstawowe obowiązu-
ją następujące zasady:  

a)  dla obiektów budowlanych, których odle-
głość podstawowa lokalizacji względem ist-
niejącej sieci gazowej w/c, określona w prze-
pisach ogólnych, jest większa od zmniejszo-
nej odległości podstawowej, obowiązuje od-
ległość zmniejszona,  

b)  dla obiektów budowlanych, dla których od-
ległość podstawowa lokalizacji względem 
istniejącej sieci gazowej w/c, określona  
w przepisach ogólnych, jest równa lub 
mniejsza od zmniejszonej odległości pod-
stawowej, obowiązuje odległość podstawo-
wa wymieniona w przepisach,  
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2)  lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych  
i terenowych względem istniejącej sieci gazo-
wej wymaga szczegółowego uzgodnienia 
wszelkich zbliżeń, kolizji oraz ingerencji  
w w/w odległości u operatora sieci także ko-
nieczność ścisłego nadzoru przedstawiciela 
operatora nad pracami prowadzonymi w strefie 
odległości podstawowej,  

3)  w strefie ochronnej gazociągu możliwe jest na-
sadzenie drzew w odległości nie mniejszej niż 
3m na stronę od jego osi,  

4)  dopuszcza się przebudowę i modernizację ga-
zociągu wysokiego ciśnienia.  

5. W przypadku wyłączenia z eksploatacji istnie-
jącego gazociągu DN500 przez operatora sieci, prze-
stają obowiązywać jego strefy odległości podsta-
wowej. Tereny mogą zostać zagospodarowane 
zgodnie z użytkowaniem dotychczasowym lub prze-
znaczeniem wynikającym z obowiązujących miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego 
albo prawomocnych decyzji zgodnie z przepisami 
odrębnymi z uwzględnieniem stref kontrolowanych 
gazociągów DN300 i DN700.  

§ 13. Przez teren objęty planem przebiegają na-
powietrzne przesyłowe linie elektroenergetyczne:  

 o napięciu 220kV relacji Gorzów – Leśniów 
wzdłuż, której obowiązuje pas technologiczny  
o szerokości 70m (po 35m na stronę od osi li-
nii), dla którego obowiązują ograniczenia użyt-
kowania jego terenu,  

 o napięciu 400kV relacji Plewiska – Krajnik 
wzdłuż, której obowiązuje pas technologiczny  
o szerokości 80m (po 40m na stronę od osi li-
nii), dla którego obowiązują ograniczenia użyt-
kowania jego terenu,  

1)  dla terenów objętych sporządzanym planem 
znajdujących się w pasie technologicznym 
obowiązują następujące ustalenia:  

a)  nie należy lokalizować budynków mieszkal-
nych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi; 
w indywidualnych przypadkach odstępstwa 
od zasady może udzielić właściciel linii, na 
warunkach przez siebie określonych,  

b)  należy uzgadniać warunki lokalizacji wszel-
kich obiektów z właścicielem linii,  

c)  nie należy sadzić roślinności wysokiej pod li-
nią w odległości po 20m od osi linii w obu 
kierunkach dla linii 400kV i po 16,5m od osi 
linii w obu kierunkach dla linii 220kV,  
w przypadku terenów leśnych konieczne jest 
przeznaczenie tych gruntów na cele nieleśne 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego,  

d)  teren w pasie technologicznym nie może być 
kwalifikowany jako teren pod zabudowę 
mieszkaniową oraz zagrodową ani jako teren 
związany z działalnością gospodarczą (prze-
syłową) właściciela linii,  

e)  wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w ob-
rębie pasa technologicznego i w jego bezpo-
średnim sąsiedztwie powinny być zaopinio-
wane przez właściciela linii,  

f)  zalesienia terenów rolnych w pasie techno-
logicznym mogą być przeprowadzone  
w uzgodnieniu z właścicielem linii,  

g)  lokalizacja budowli zawierających materiały 
niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref 
zagrożonych wybuchem oraz konstrukcji wy-
sokich w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 
technologicznych wymaga uzgodnienia  
z właścicielem linii,  

2)  dla terenów objętym sporządzanym planem 
dopuszcza się:  

a)  możliwość eksploatacji i modernizacji elek-
troenergetycznej linii przesyłowej 400kV oraz 
możliwość jej odbudowy, rozbudowy, prze-
budowy i nadbudowy istniejącej linii 400kV,  

b)  ewentualną budowę linii elektroenergetycz-
nej 400kV albo linii wielotorowej, wielona-
pięciowej po trasie istniejącej linii o napięciu 
220kV,  

c)  rozbiórkę istniejącej linii 220kV przed realiza-
cją nowej linii,  

d)  odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nad-
budowę istniejącej linii oraz linii która  
w przyszłości zostanie ewentualnie wybudo-
wana na jej miejscu,  

e)  możliwość eksploatacji i modernizacji elek-
troenergetycznych linii: istniejącej 220kV  
i nowej po ewentualnym jej wybudowaniu.  

Rozdział X 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 14. 1. Pozostawia się istniejące drogi publiczne 
w dotychczasowych liniach rozgraniczających wyka-
zanych na rysunku planu.  

2. Dopuszcza się realizację nowych ciągów ko-
munikacyjnych pod warunkiem zabezpieczenia ist-
niejących sieci gazowych na warunkach i w uzgod-
nieniu z operatorem.  

3. Przejścia poprzeczne pod drogami należy wy-
konać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi przy zastosowaniu zabezpieczeń gazociągów 
przed uszkodzeniem.  

4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istnieją-
cymi liniami elektroenergetycznymi: wysokiego, 
średniego i niskiego napięcia należy zachować od-
powiednie odległości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi; na etapie opracowania pro-
jektu technicznego, w przypadku stwierdzenia kolizji 
z liniami elektroenergetycznymi, inwestor gazociągu 
winien wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków 
na likwidację kolizji.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 9 – 279 – Poz. 106 
 

 

 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
stacji gazowych rozwiązania techniczne sposobu 
zasilania obiektów i oświetlenia określone zostaną  
w warunkach przyłączenia do sieci elektroenerge-
tycznej właściwego operatora.  

Rozdział XI 

Stawki procentowe  

§ 15. Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania 
ustala się 1% stawkę służącą naliczeniu opłaty z ty-
tułu wzrostu wartości nieruchomości.  

Rozdział XII 

Przepisy końcowe  

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

1)  klasy III, zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.057-602-243/09 z dnia 
20-05-2009r,  

2)  pozostałe grunty rolne.  

§ 17. Tracą moc:  

1)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Deszczno uchwalony uchwałą  
nr XXII-222/01 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 
20-12-2001, (opubl. Dz. Urz. Woj. Lub. nr 25 
poz. 256 z 2002r.) w zakresie niniejszej uchwały,  

2)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Deszczno uchwalony uchwałą  
nr XXIV-244/02 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 
11-03-2002, (opubl. Dz. Urz. Woj. Lub. nr 244 
poz. 558 z 2002r.) w zakresie niniejszej uchwały.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Deszczno.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 
Jerzy Łochowicz 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/285/09 

Rady Gminy Deszczno 

z dnia 4 grudnia 2009r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVIII/285/09 

Rady Gminy Deszczno 
z dnia 4 grudnia 2009r. 

Rozstrzygnięcie dotyczy: sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
przebiegu sieci gazowych w gminie Deszczno. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Wójta 
Gminy Deszczno stwierdza się, że do wymienionego 
wyżej projektu planu miejscowego osoby fizyczne  
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej nie wniosły żadnych uwag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXVIII/285/09 

Rady Gminy Deszczno 
z dnia 4 grudnia 2009r. 

Rozstrzygnięcie dotyczy: sposobu realizacji zadań  
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich 

finansowania, zapisanych w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie 
Deszczno  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi 
zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 167, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Deszczno rozstrzyga co następuje:  
z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Deszczno oraz z przeprowadzonej analizy 
prognozy skutków finansowych uchwalenia tego 
planu wynika, że nie wystąpi realizacja zadań z za-
kresu infrastruktury technicznej, za które odpowie-
dzialna jest gmina i nie nastąpią wydatki z budżetu 
gminy.  
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UCHWAŁA NR XXXVII/204/2009 

 RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 z dnia 16 grudnia 2009r. 

w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna  
w obrębie miejscowości: Chełmsko-Nowa Niedrzwica, Goraj 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały  
Nr XL/220/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia  
27 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przytoczna w obrębie miej-
scowości: Chełmsko-Nowa Niedrzwica, Goraj, po 
stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Przytoczna (uchwała Nr XLIV/249/2006 Rady 
Gminy Przytoczna z dnia 12 października 2006r.) 
uchwala się co następuje: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Przytoczna w obrę-
bie miejscowości:  

--  Chełmsko - Nowa Niedrzwica,  

--  Goraj.  

2. Załącznikami do uchwały są:  

1)  Załącznik nr 1 obejmujący obręb miejscowości 
Chełmsko - Nowa Niedrzwica – stanowiący ry-
sunek planu w skali 1: 2000; 

 

 

 

 

 


