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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 
NR XXVII/316/09 

z dnia 23 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na potrzeby rurociągu paliwowego na terenie Gminy  
 Długołęka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z późn. zm.), a także w związku z uchwałą nr IV/40/07 Rady Gminy Długo-
łćka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ob-
rćbów wsi: Wilczyce, Kiełczówek, Ċliwice, Brzezia Łąka, Oleċniczka, Ra-
ków oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie wsi Bielawa, na potrzeby przebiegu 
rurociągu paliwowego, po stwierdzeniu zgodnoċci projektu planu z usta-
leniami Zmiany studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Długołćka, uchwalonej uchwałą nr XVIII/198/08 
Rady Gminy Długołćka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany w uchwale nr XXXVI/69/97 z dnia 24 listopada 1997 r. Rady Gmi-
ny Długołćka w sprawie Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy Długołćka, Rada Gminy Długołćka 
uchwala, co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na potrzeby rurociągu paliwo-
wego na terenie Gminy Długołćka, zwany dalej 
planem, obejmujący obszar położony w sied-
miu obrćbach Gminy Długołćka: Wilczyce, Kieł-
czówek, Ċliwice, Brzezia Łąka, Oleċniczka, Ra-
ków i Bielawa.  

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objćtego 
planem przedstawiają rysunki planu w skali 
1:2000, stanowiące załączniki od nr 1 do 5 
do niniejszej uchwały i bćdące jej integralną 
czćċcią.  

3. Załącznikami niniejszej uchwały są:  
1) rysunki planu, o których mowa w ust. 2 – za-

łączniki nr 1 do 5;  
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu załącznik nr 6;  
3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – załącznik nr 7.  

4. W planie nie okreċla sić:  
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

ze wzglćdu na brak takich dóbr kultury;  
2) parametrów i wskaźników kształtowania za-

budowy, w tym linii zabudowy, gabarytów 
obiektów i wskaźników intensywnoċci zabu-
dowy – ze wzglćdu na zakaz lokalizacji zabu-
dowy;  

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych oraz zagro-
żonych osuwaniem sić mas ziemnych – 
ze wzglćdu na brak takich terenów i obiek-
tów;  

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleĉ i podziałów nieruchomoċci – 
ze wzglćdu na brak ustalenia w studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy takich obszarów;  

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej – 
ze wzglćdu na brak takich obszarów;  

6) granic obszarów wymagających przekształ-
ceĉ – ze wzglćdu na brak takich obszarów;  

7) granic terenów pod budowć obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 
pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.) – ze wzglćdu na zakaz 
lokalizacji zabudowy;  

8) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a także ograniczeĉ dotyczących 
prowadzenia na ich terenie działalnoċci go-
spodarczej, okreċlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady – ze wzglćdu 
na brak takich pomników i ich stref ochron-
nych.  

5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1) budynkach – termin ten należy rozumieć 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepi-
sach o statystyce publicznej, w tym obej-
mujący także wiaty;  
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2) instalacji rurociągu paliwowego – należy 
przez to rozumieć podziemny rurociąg pa-
liwowy wysokiego ciċnienia 6,3 MPa 
i ċrednicy DN 250 wraz z kablem łącznoċci 
ċwiatłowodowej i infrastrukturą towa-
rzyszącą, stanowiący odcinek rurociągu da-
lekosićżnego, umożliwiającego transport 
paliw z istniejącej bazy magazynowej 
w Ostrowie Wielkopolskim do istniejącej 
bazy magazynowej we Wrocławiu;  

3) kategorii terenu – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie zagospodarowania oznaczo-
ne na rysunkach zmiany planów symbolem 
literowym i okreċlone w § 3;  

4) nowym obiekcie – należy przez to rozumieć 
taki, który bćdzie zrealizowany zgodnie 
z pozwoleniem na budowć, wydanym 
w oparciu o tć uchwałć, lub zgłoszeniem 
złożonym po jej wejċciu w życie, a w od-
niesieniu do obiektów, które nie wymagają 
pozwolenia lub zgłoszenia, te które bćdą 
wzniesione po tym terminie;  

5) obiektach budowlanych – należy przez 
to rozumieć obiekty zdefiniowane w prze-
pisach ustawy Prawo budowlane;  

6) standardach − należy przez to rozumieć 
standardy jakoċci ċrodowiska okreċlone 
w przepisach Prawa ochrony ċrodowiska, 
np. standardy emisyjne w zakresie wpro-
wadzania gazów, pyłów do powietrza, wy-
twarzania odpadów, emitowania hałasu, 
standardy jakoċci gleby i ziemi;  

7) terenie, zwanym zamiennie jednostką te-
renową – należy przez to rozumieć frag-
ment obszaru planu wyznaczony liniami 
rozgraniczającymi na rysunkach planu, 
o danej kategorii przeznaczenia i okreċlo-
nych zasadach zagospodarowania, ozna-
czony odpowiednim symbolem literowym 
lub cyfrowo-literowym, z zastrzeżeniem, 
że termin „teren” został zastosowany także 
w nieco innym znaczeniu:  
a) w wyrażeniu „rzeźba terenu”, które na-

leży rozumieć jako ukształtowanie po-
wierzchni ziemi,  

b) w wyrażeniach „zagospodarowania te-
renu”, „użytkowania terenu” lub „urzą-
dzenia terenu” zaczerpnićtych z ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym,  

c) w wyrażeniu „powierzchnia terenu bio-
logicznie czynna”, który należy rozumieć 
zgodnie z definicją zawartą w przepisach 
prawa budowlanego;  

8) terenowych urządzeniach sportowych i re-
kreacyjnych – należy przez to rozumieć 
urządzenia służące uprawianiu sportu i re-
kreacji, umieszczone poza budynkami, takie 
jak: boiska, korty tenisowe, place zabaw, 
zjeżdżalnie, skocznie do skoków wzwyż lub 
w dal itp.; definiowane pojćcie nie obejmu-
je budynków;  

9) urządzeniach melioracji wodnych – należy 
przez to rozumieć urządzenia melioracji 
wodnych podstawowych i szczegółowych, 
zdefiniowanych w przepisach prawa wod-
nego;  

10) zabudowie – należy przez to rozumieć bu-
dynek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten 
termin, zastosowany w wyrażeniach fraze-
ologicznych, które zostały zdefiniowane 
w ustawach lub wydanych na ich podsta-
wie rozporządzeniach, zachowuje znacze-
nie nadane mu przez te definicje.  

§ 2 

1. Na rysunkach planu wystćpują nastćpujące 
oznaczenia, umożliwiające lokalizacjć ustaleĉ 
planów:  

1) granica obszaru objętego planem; szczegó-
łowy przebieg tej granicy okreċlają linie 
rozgraniczające, o których dalej mowa 
w pkt 3, przebiegające wzdłuż wewnćtrznej 
krawćdzi linii oznaczającej granicć obszaru 
planu; granica ta okreċla obszar, na którym 
obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;  

2) granica obrębu na odcinkach pokrywają-
cych się z liniami rozgraniczającymi tere-
ny; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowa-
nia; 

4) strefa ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych; 

5) stanowisko archeologiczne; 
6) planowana linia elektroenergetyczna wy-

sokiego napięcia 400 kV, wraz ze strefą, 
w której występują ograniczenia w zabu-
dowie i zagospodarowaniu; 

7) planowana linia elektroenergetyczna wy-
sokiego napięcia 110 kV, wraz ze strefą, 
w której występują ograniczenia w zabu-
dowie i zagospodarowaniu; 

8) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 
PN 6,3 MPa wraz ze strefą, w której wy-
stępują ograniczenia w zabudowie i zago-
spodarowaniu; 

9) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 
PN 6,3 MPa wraz ze strefą, w której wy-
stępują ograniczenia w zabudowie i zago-
spodarowaniu; 

10) granica zasięgu zalewu wodami powo-
dziowymi Q1%; 

11) tereny kategorii o tym samym przezna-
czeniu i sposobie zagospodarowania ozna-
czone symbolami literowymi.  

2. Za szczegółowy przebieg granic i zasićgów 
oznaczonych linią należy przyjmować:  
1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, 

na których te granice i linie pokrywają sić 
(i są równoczeċnie równoległe do linii ozna-
czonych na rysunkach zmiany planów miej-
scowego);  

2) osie linii oznaczone na rysunkach zmiany 
planów w innych przypadkach niż wymie-
nione w pkt 1.  

3. W przypadku granic oznaczonych linią z gra-
ficznymi oznaczeniami, takimi jak trójkąty lub 
inne figury geometryczne, granicć stanowi oċ 
tej linii na całym jej przebiegu, także w miej-
scach zetknićcia sić z graficzny oznaczeniami; 
zasadć okreċloną w ust. 2 stosuje sić odpo-
wiednio.  
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4. Symbole terenów składają sić z trzech nastćpu-
jących członów:  
1) pierwszy człon tworzą litery, które okreċlają 

lokalizacjć danej jednostki terenowej w ob-
rćbie geodezyjnym na obszarze zmiany pla-
nów, przy czym:  
a) literą W – oznaczono tereny znajdujące 

sić w obrćbie Wilczyce,  
b) literą K – oznaczono tereny znajdujące sić 

w obrćbie Kiełczówek,  
c) literą S – oznaczono tereny znajdujące sić 

w obrćbie Ċliwice,  
d) literą B – oznaczono tereny znajdujące sić 

w obrćbie Brzezia Łąka,  
e) litera O – oznaczono tereny znajdujące sić 

w obrćbie Oleċniczka,  
f) litera L – oznaczono tereny znajdujące sić 

w obrćbie Bielawa,  
g) litera R – oznaczono tereny znajdujące sić 

w obrćbie Raków;  
2) drugi człon tworzy liczba, bćdąca numerem 

porządkowym w ramach obrćbu geodezyj-
nego;  

3) trzeci człon tworzą litery, okreċlające katego-
rie terenów o danym przeznaczeniu i sposo-
bie zagospodarowania.  

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy 
rysunków planu miejscowego mają charakter 
informacyjny i nie są ustaleniami niniejszej 
uchwały.  

§ 3 

Uwzglćdniając ograniczenia zawarte w § 10 i 11, 
ustala sić przeznaczenie terenów kategorii ozna-
czonych nastćpującymi symbolami:  
1) „N-USR” − dla instalacji rurociągu paliwowego 

oraz dla terenu usług sportu i rekreacji, wystć-
pującego w obrćbie Raków o symbolu R, w któ-
rym teren oznaczono numerem porządkowym 
2;  

2) „N-IT” – dla instalacji rurociągu paliwowego 
i innych niekolidujących z nią sieci infrastruktu-
ry technicznej, wystćpujących w obrćbach:  
a) Wilczyce o symbolu W, w którym teren 

oznaczono numerem porządkowym 5,  
b) Kiełczówek o symbolu K, w którym tereny 

oznaczono numerami po-rządkowymi 7 i 9,  
c) Bielawa o symbolu L, w którym teren ozna-

czono numerem porządkowym 5,  
d) Raków o symbolu R, w którym teren ozna-

czono numerem porządkowym 5;  
3) „N-R” – dla instalacji rurociągu paliwowego 

oraz dla obszarów rolniczych, wystćpujących 
w obrćbach:  
a) Wilczyce o symbolu W, w którym tereny 

oznaczono numerami porządkowymi 1 i 4,  
b) Kiełczówek o symbolu K, w którym tereny 

oznaczono numerami porządkowymi 1, 3, 5, 
10, 12, 14, 16 i 18,  

c) Ċliwice o symbolu S, w którym tereny ozna-
czono numerami porządkowymi 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21 i 23,  

d) Brzezia Łąka o symbolu B, w którym tereny 
oznaczono numerami porządkowymi 1 i 3,  

e) Oleċniczka o symbolu O, w którym tereny 
oznaczono numerami porządkowymi 1, 3, 5, 
7, 9 i 11,  

f) Bielawa o symbolu L, w którym tereny ozna-
czono numerami porządkowymi 2, 4, 6, 8 
i 10,  

g) Raków o symbolu R, w którym tereny ozna-
czono numerami porządkowymi 1, 7 i 9;  

4) „N-WS” − dla instalacji rurociągu paliwowego 
oraz dla wód powierzchniowych wraz z obiek-
tami i urządzeniami towarzyszącymi, wy-
stćpujących w obrćbach:  
a) Wilczyce o symbolu W, w którym tereny 

oznaczono numerami porządkowymi 3 i 6,  
b) Kiełczówek o symbolu K, w którym teren 

oznaczono numerem porządkowym 15,  
c) Ċliwice o symbolu S, w którym tereny ozna-

czono numerami porządkowymi 2, 6, 8, 12 
i 16,  

d) Oleċniczka o symbolu O, w którym tereny 
oznaczono numerami porządkowymi 4, 8 
i 10,  

e) Bielawa o symbolu L, w którym teren ozna-
czono numerem porządkowym 9;  

5) „N-KDG” − dla instalacji rurociągu paliwowego 
oraz dla drogi publicznej klasy głównej, wystć-
pującej w obrćbie Kiełczówek o symbolu K, 
w którym teren oznaczono numerem porząd-
kowym 4;  

6) „N-KDZ” – dla instalacji rurociągu paliwowego 
oraz dla dróg publicznych klasy zbiorczej, wy-
stćpujących w obrćbach:  
a) Kiełczówek o symbolu K, w którym teren 

oznaczono numerem porządkowym 6,  
b) Ċliwice o symbolu S, w którym teren ozna-

czono numerem porządkowym 18,  
c) Raków o symbolu R, w którym teren ozna-

czono numerem porządkowym 3;  
7) „N-KDL” − dla instalacji rurociągu paliwowego 

oraz dla drogi publicznej klasy lokalnej, wystć-
pującej w obrćbie Brzezia Łąka o symbolu B, 
w którym teren oznaczono numerem porząd-
kowym 2;  

8) „N-KDD” − dla instalacji rurociągu paliwowego 
oraz dla drogi publicznej klasy dojazdowej, wy-
stćpującej w obrćbie Wilczyce o symbolu W, 
w którym teren oznaczono numerem porząd-
kowym 2;  

9) „N-KDW” – dla instalacji rurociągu paliwowego 
oraz dla dróg wewnętrznych, gospodarczych 
lub ciągów pieszo-jezdnych, wystćpujących 
w obrćbach:  
a) Kiełczówek o symbolu K, w którym tereny 

oznaczono numerami porządkowymi 2, 8, 
11, 13, 17 i 19,  

b) Ċliwice o symbolu S, w którym tereny oznaczo-
no numerami porządkowymi 4, 10, 14, 20 i 22,  

c) Oleċniczka o symbolu O, w którym tereny 
oznaczono numerami po-rządkowymi 2 i 6,  

d) Bielawa o symbolu L, w którym tereny ozna-
czono numerami porządkowymi 1, 3 i 7,  

e) Raków o symbolu R, w którym tereny ozna-
czono numerami porządkowymi 4, 6, 8 i 10.  

§ 4 

1. Na obszarze planu okreċla sić zasady ochrony 
środowiska i przyrody wymienione w nastćp-
nych ustćpach.  
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2. Nakazuje sić zapewnić dostćp do cieków natu-
ralnych i rowów dla służb odpowiedzialnych 
za ich eksploatacjć.  

3. Przekroczenia trasy rurociągu paliwowego 
przez rzeki:  
1) Widawć – teren oznaczony na rysunku 

zmiany planów nr 2 symbolem „S2N-WS”;  
2) Oleċnicć – teren oznaczony na rysunku 

zmiany planów nr 4 symbolem „O8N-WS”,  
należy wykonać co najmniej 1,5 m pod dnem 
rzek, licząc od stabilnego dna, bez nanosów 
i namułów, do górnej krawćdzi rury osłono-
wej.  

4. Przekroczenia trasy rurociągu paliwowego 
przez rowy melioracyjne należy wykonać 
na głćbokoċci co najmniej 0,8 m, licząc 
od stabilnego dna rowu do górnej krawćdzi 
rury osłonowej.  

5. Dopuszcza sić zmianć przebiegu rowów i in-
nych urządzeĉ melioracji wodnych, a także ich 
przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem 
że nie spowoduje to niepożądanych zmian 
w stosunkach gruntowo-wodnych, a także nie 
bćdzie kolidowało z istniejącym zainwestowa-
niem i planowaną instalacją rurociągu pali-
wowego; odnosi sić to także do terenów kate-
gorii oznaczonych symbolem „WS” − za wy-
jątkiem terenów oznaczonych symbolami: 
„S2N-WS” i „O8N-WS” − poprzez dopuszcze-
nie przekraczania przez powierzchnie wód 
otwartych ich linii rozgraniczających.  

6. Ewentualne uszkodzenia urządzeĉ melioracji 
wodnych dokonane w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych lub innych robót ziem-
nych muszą być usunićte przed zakoĉczeniem 
tych robót.  

7. Przy przekraczaniu cieków naturalnych i ro-
wów należy stosować metody zapewniające 
stabilnoċć dna tych cieków.  

8. Uciążliwoċć dla ċrodowiska istniejących i no-
wych obiektów różnych funkcji nie może po-
wodować obniżenia standardów, wymaga-
nych przepisami odrćbnymi, dla sąsiadują-
cych terenów, w szczególnoċci mieszkalnych.  

9. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 8, nie do-
tyczy obiektów, dla których – na mocy przepi-
sów o ochronie ċrodowiska – można wyzna-
czyć „obszary ograniczonego użytkowania”.  

10. Grunty zdegradowane lub zdewastowane 
w wyniku budowy instalacji rurociągu pali-
wowego nakazuje sić poddać rekultywacji, 
w sposób okreċlony w przepisach odrćbnych, 
w celu przywrócenia gruntom wartoċci użyt-
kowych i przyrodniczych.  

§ 5 

1. Na obszarze planu okreċla sić sposoby zago-
spodarowania terenów lub obiektów narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi wymie-
nione w nastćpnych ustćpach.  

2. Na obszarze, wyznaczonym na rysunkach planu 
granicą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, 
w przyjmowanych rozwiązaniach w zakresie za-
gospodarowania terenu należy uwzglćdniać 
możliwoċć wystąpienia zagrożenia zalania wo-
dami powodziowymi.  

3. W sąsiedztwie cieków naturalnych i rowów 
położonych poza obszarem, o którym mowa 
w ust. 2, w przyjmowanych rozwiązaniach w za-
kresie zagospodarowania terenu należy uwzglć-
dniać możliwoċć wystąpienia zagrożenia lokal-
nymi podtopieniami.  

§ 6 

1. Na obszarze planu okreċla sić zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kra-
jobrazu kulturowego wymienione w nastćp-
nych ustćpach.  

2. Obejmuje sić archeologiczną strefą ochrony 
konserwatorskiej cały obszar planu.  

3. W obszarze strefy, o której mowa w ust. 2:  
1) obowiązuje wymóg uzgadniania z Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków wszel-
kich zamierzeĉ inwestycyjnych w zakresie 
prac ziemnych, co do koniecznoċci ich pro-
wadzenia pod nadzorem archeologicznym 
i za pozwoleniem tego organu;  

2) nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne powinny być prowadzone 
przez uprawnionego archeologa.  

4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, należy 
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budo-
wć, a dla robót niewymagających pozwolenia 
na budowć – przed realizacją inwestycji, tj. 
przed uzyskaniem zaċwiadczenia potwierdzają-
cego akceptacjć przyjćcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych.  

5. W obszarze zmiany planów znajdują sić udo-
kumentowane stanowiska archeologiczne:  
1) w obrćbie Bielawa:  

a) nr 2/65 AZP 79-31:  
− osada ludnoċci kultury łużyckiej z epo-

ki brązu i okresu halsztackiego,  
− ċlad osadnictwa o nieokreċlonej chro-

nologii;  
b) nr 3/66 AZP 79-31:  

− pradziejowy ċlad osadnictwa,  
− osada z okresu wczesnego ċrednio-

wiecza,  
− osada z okresu późnego ċredniowie-

cza;  
2) w obrćbie Raków nr 4/71 AZP 79-31:  

− ċlad osadnictwa z okresu wczesnego ċre-
dniowiecza,  

− ċlad osadnictwa z okresu późnego ċre-
dniowiecza;  

3) w obrćbie Ċliwice nr 10/39 AZP 79-30:  
− osada ludnoċci kultury przeworskiej z II−I 

w. p.n.e.; IV-V w n.e.,  
− osada z X−XII w.,  
− ċlad osadnictwa z XIV−XVI w.  

6. W zasićgu chronionych stanowisk archeolo-
gicznych oraz w ich bezpoċrednim sąsiedztwie, 
w szczególnoċci stanowisk udokumentowa-
nych, o których mowa w ust. 5, wszelkie zamie-
rzenia inwestycyjne wymagają przeprowadze-
nia ratowniczych badaĉ archeologicznych. 
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowć (a dla 
robót nie wymagających pozwolenia na budo-
wć − przed realizacją inwestycji, tj. przed uzy-
skaniem zaċwiadczenia potwierdzającego ak-
ceptacjć przyjćcia zgłoszenia wykonywania ro-
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bót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych 
na terenie zabytkowym w trybie prac konserwa-
torskich, które polegają na przeprowadzeniu 
wyprzedzających ratowniczych badaĉ arche-
ologicznych metodą wykopaliskową, przez 
uprawnionego archeologa.  

7. W przyjmowanych rozwiązaniach w zakresie 
zagospodarowania terenu, zarówno w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych dotyczących 
przeprowadzenia instalacji rurociągu jak i po 
jego wybudowaniu należy uwzglćdniać możli-
woċć odkrycia nowych zabytków archeologicz-
nych.  

8. W obszarze planu obowiązuje wymóg powia-
damiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków o terminie rozpoczćcia i zakoĉczenia prac 
ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedze-
niem, celem zorganizowania nadzoru archeolo-
giczno-konserwatorskiego.  

§ 7 

W zasięgu przestrzeni publicznych, za które uznaje 
sić tereny kategorii oznaczonych symbolami:  
„N-USR”, „N-KDG”, „N-KDZ”, „N-KDL” i „N-KDD” 
zakazuje sić umieszczania noċników reklamowych.  

§ 8 

1. Na obszarze planu okreċla sić szczegółowe za-
sady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ści wymienione w nastćpnych ustćpach.  

2. Dopuszcza sić wydzielanie nowych działek:  
1) dla obiektów komunikacji, gospodarki wod-

nej oraz infrastruktury technicznej, w tym dla 
instalacji rurociągu paliwowego;  

2) na terenie oznaczonym symbolem „R2N-
USR”.  

3. Nie ustala sić zasad podziału nieruchomoċci na 
terenach kategorii oznaczonej symbolem  
„N-R”.  

4. Dopuszcza sić dokonywanie scaleĉ gruntów 
pod warunkiem, że nie bćdzie to kolidowało 
z innymi ustaleniami planu.  

§ 9 

1. Na obszarze planu okreċla sić zasady moderni-
zacji, rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej wymienione w nastćp-
nych ustćpach.  

2. Dopuszcza sić dalsze wykorzystywanie i mo-
dernizacjć istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz budowć nowych, które nie kolidują 
z planowaną instalacją rurociągu paliwowego, 
a także ich rozbiórkć.  

3. Dopuszcza sić lokalizacje innych obiektów zwią-
zanych z rurociągiem paliwowym, w tym 
w szczególnoċci stacji zasuw w zasićgu terenu 
oznaczonego symbolem „S11N-R”, na zasa-
dach okreċlonych w przepisach odrćbnych.  

4. Należy uwzglćdnić ograniczenia w zagospoda-
rowaniu, wynikające z sąsiedztwa sieci infra-
struktury technicznej, w tym:  
1) oznaczonych na rysunkach planu:  

a) istniejącego gazociągu wysokiego ciċnie-
nia DN 300 PN 6,3 MPa,  

b) istniejącego gazociągu wysokiego ciċnie-
nia DN 150 PN 6,3 MPa,  

c) planowanej linii elektroenergetyczna wy-
sokiego napićcia 400 kV;  

d) planowanej linii elektroenergetyczna wy-
sokiego napićcia 110 kV;  

2) nieoznaczonego na rysunkach planu plano-
wanego gazociągu wysokiego ciċnienia 
DN 500 PN 8,4 MPa, dla którego lokalizacjć 
przewiduje sić wzdłuż istniejącego gazocią-
gu, o którym mowa w pkt 1 lit. a.  

5. Miejsca i sposób przekroczeĉ gazociągu przez 
drogć oznaczoną symbolem „N-KDG” muszą 
spełniać warunki okreċlone w przepisach szcze-
gólnych i posiadać zgodć jej zarządcy. Doku-
mentacjć na etapie projektowania należy przed-
łożyć do uzgodnienia w Dolnoċląskiej Służbie 
Dróg i Kolei we Wrocławiu.  

6. Kolizjć trasy rurociągu paliwowego z drogami 
powiatowymi nr 19922D, 1920D, 1921D należy 
uzgodnić z Zarządem Powiatu Wrocławskiego.  

§ 10 

1. Na obszarze planu okreċla sić sposoby tymcza-
sowego zagospodarowania, użytkowania 
i urządzenia terenu wymienione w nastćpnych 
ustćpach.  

2. Tymczasowym sposobem zagospodarowania 
obejmuje sić cały obszar planu przeznaczony 
dla realizacji instalacji rurociągu paliwowego.  

3. Do czasu oddania do użytku instalacji rurociągu 
paliwowego – koĉczącego okres tymczasowego 
sposobu zagospodarowania, użytkowania 
i urządzenia terenu – na terenach, o których 
mowa w ust. 1, zakazuje sić:  
1) lokalizacji obiektów budowlanych; dopusz-

cza sić przeprowadzenie dróg i sieci infra-
struktury technicznej w sposób, który umoż-
liwi realizacjć instalacji rurociągu paliwowe-
go;  

2) wykonywanie wykopów i innych prac ziem-
nych, które uniemożliwiłyby realizacjć insta-
lacji rurociągu paliwowego;  

3) zalesiania i zadrzewiania.  

§ 11 

1. Na obszarze planu okreċla sić szczególne wa-
runki zagospodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich użytkowaniu wymienione w na-
stćpnych ustćpach.  

2. Po oddaniu do użytku instalacji rurociągu pali-
wowego na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w strefie bezpieczeĉstwa o szerokoċci 12 m − 
po 6 m od osi rurociągu paliwowego, obowią-
zują ograniczenia w zabudowie i zagospodaro-
waniu terenu; dopuszcza sić tylko takie sposoby 
zabudowy i zagospodarowania terenu, które są 
zgodne z przeznaczeniem okreċlonym w § 3 ni-
niejszej uchwały i nie są jednoczeċnie zakazane 
w strefie bezpieczeĉstwa.  

3. Po oddaniu do użytku instalacji rurociągu pali-
wowego, poza zasićgiem strefy bezpieczeĉ-
stwa, o której mowa w ust. 2:  
1) na terenie oznaczonym symbolem „R2N-

USR”:  
a) zakazuje sić lokalizacji zabudowy,  
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b) dopuszcza sić lokalizacjć terenowych 
urządzeĉ sportowych i rekreacyjnych;  

2) na terenach kategorii oznaczonej symbola-
mi: „N-KDG”, „N-KDZ”, „N-KDL” i „N-KDD” 
dopuszcza sić realizacjć i modernizacjć dróg 
publicznych odpowiednich klas, a na tere-
nach kategorii oznaczonej symbolem  
„N-KDW” dopuszcza sić realizacjć i moder-
nizacjć dróg wewnćtrznych;  

3) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„N-WS” zakazuje sić lokalizacji nowych 
obiektów budowlanych; nie dotyczy to bu-
dowli hydrotechnicznych i urządzeĉ infra-
struktury technicznej;  

4) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„N-R” zakazuje sić lokalizacji nowych obiek-
tów budowlanych; nie dotyczy to urządzeĉ 
infrastruktury technicznej niewymagających 
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych oraz 
dróg do obsługi gruntów rolnych;  

5) zakazuje sić sadzenia drzew i krzewów w są-
siedztwie urządzeĉ podziemnych w miej-
scach i w sposób prowadzący do uszkodze-
nia tych urządzeĉ lub w sposób ograniczają-
cy do nich dostćp; dotyczy to także czćċci 
obszaru strefy bezpieczeĉstwa, w której 
przepisy dopuszczają sadzenia drzew; 

6) dopuszcza sić zachowanie istniejących i re-
alizowanie nowych cieków naturalnych.  

§ 12 

Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procen-
towa stanowiąca podstawć do okreċlania opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.  

§ 13 

Na obszarze objćtym planem tracą moc ustalenia 
nastćpujących miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego:  
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla obrćbu wsi Wilczyce, uchwalony 

uchwałą Rady Gminy Długołćka nr XXIV/462/ 
/2004 z dn 27.08.2004, opublikowany w Dz. U. 
Woj. Dol. Nr 179 z dnia 24.09.2004, poz. 2961.  

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrćbu wsi Kiełczówek, uchwalony 
uchwałą Rady Gminy Długołćka nr XXX/531/ 
/2005 z dn 27.01.2005, opublikowany w Dz. U. 
Woj. Dol. Nr 38 z dnia 03.03.2005, poz. 880.  

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrćbu wsi Ċliwice, uchwalony 
uchwałą Rady Gminy Długołćka nr XXIV/461/ 
/2004 z dn 27.08.2004, opublikowany w Dz. U. 
Woj. Dol. Nr 193 z dnia 12.10.2004, poz. 3066.  

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrćbu wsi Brzezia Łąka, uchwalony 
uchwałą Rady Gminy Długołćka nr XXXVI/615/ 
/2005 z dn 17.11.2005, opublikowany w Dz. U. 
Woj. Dol. Nr 262 z dnia 30.12.2005, poz. 4709.  

5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrćbu wsi Oleċniczka, uchwalony 
uchwałą Rady Gminy Długołćka nr XXII/434/ 
/2004 z dn 29.06.2004, opublikowany w Dz. U. 
Woj. Dol. Nr 143 z dnia 30.07.2004, poz. 2451.  

6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrćbu wsi Raków, uchwalony uchwa-
łą Rady Gminy Długołćka nr XXVI/482/2004 
z dn. 08.11.2004, opublikowany w Dz. U. Woj. 
Dol. Nr 3 z dnia 06.01.2005, poz. 107.  

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy 
Długołćka.  

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Dolnoċląskiego.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MIROSŁAW DUDA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Długołęka nr XXVII/316/09 z dnia 
23 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Długołęka nr XXVII/316/09 z dnia 
23 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Długołęka nr XXVII/316/09 z dnia 
23 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy 
Długołęka nr XXVII/316/09 z dnia 
23 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy 
Długołęka nr XXVII/316/09 z dnia 
23 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy 
Długołęka nr XXVII/316/09 z dnia 
23 czerwca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA POTRZEBY RUROCIĄGU PALIWOWEGO NA TERENIE 

GMINY DŁUGOŁĆKA 
 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Długołęka odstćpuje od rozstrzygania o spo-
sobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie okreċlonym na ich składanie nie wpłynćła żadna uwaga. 

 

 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy 
Długołęka nr XXVII/316/09 z dnia 
23 czerwca 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy Długołęka roz-
strzyga, co następuje: 

§ 1 

Rurociąg paliwowy wraz z towarzyszącymi mu instalacjami – bćdący podstawowym przedmiotem usta-
leĉ planu – bćdzie realizowany przez zainteresowanego inwestora. 

§ 2 

Inwestycja wymieniona w § 1 nie należy do zadaĉ własnych Gminy Długołćka i nie przewiduje sić finan-
sowania tej inwestycji z budżetu Gminy Długołćka. 
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