
 

 

UCHWAŁA NR V/45/2014 

RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

z dnia 29 maja 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacja Pniewy - Sieraków na terenie gminy Sieraków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., 

poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że poniższe ustalenia nie naruszają ustaleń zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków, zatwierdzonej uchwałą Nr I/6/2014 Rady 

Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 stycznia 2014 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacja Pniewy - 

Sieraków na terenie gminy Sieraków, zwany dalej „planem”. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 

1) załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:2000 

i zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacja Pniewy - Sieraków na terenie gminy Sieraków”; 

2) załącznik nr 2 – stanowiący część graficzną zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:2000 

i zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacja Pniewy - Sieraków na terenie gminy Sieraków”; 

3) załącznik nr 3 – stanowiący część graficzną zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:2000 

i zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacja Pniewy - Sieraków na terenie gminy Sieraków”; 

4) załącznik nr 4 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sierakowie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu; 

5) załącznik nr 5 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sierakowie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania. 

3. Granice obszaru objętego planem określają trzy rysunki planu. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) linii elektroenergetycznej 110kV – należy przez to rozumieć napowietrzną linię elektroenergetyczną 

wysokiego napięcia 110kV relacji Pniewy - Sieraków, która stanowi inwestycję celu publicznego; 
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3) korytarzu linii elektroenergetycznej 110kV – należy przez to rozumieć obszar o szerokości 20m 

z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem planu, przeznaczony do funkcjonowania, a także budowy, 

przebudowy rozbudowy i odbudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV 

relacji Pniewy - Sieraków wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną; 

4) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie, 

nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach 

drogowych; 

5) słupie – należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą napowietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 110kV relacji Pniewy - Sieraków; 

6) szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę z oznaczeniem nazwy jednostki organizacyjnej lub 

przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 

7) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, 

przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem. 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 

4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E; 

2) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS; 

3) teren drogi publicznej – drogi klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDG; 

4) tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD; 

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) zakaz ustawiania reklam, szyldów, tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność 

informacji drogowskazowej. 

2) dopuszczenie lokalizowania reklam, szyldów, tablic informacyjnych o powierzchni pojedynczej 

płaszczyzny reklamowej nie większej niż 5m
2 

i wysokości całkowitej, łącznie z elementem nośnym 

nie większej niż 3,0m z zachowaniem odległości od linii elektroenergetycznej 110kV zgodnie z przepisami 

odrębnymi i obowiązującymi normami z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) zakaz lokalizacji reklam w odległości mniejszej niż 20m od pasa drogowego drogi 1KDG; 

4) dopuszczenie niwelacji terenu względem istniejącego poziomu terenu, bez naruszania interesu osób 

trzecich i istniejących stosunków wodnych. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem 

inwestycji celu publicznego; 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem 

inwestycji celu publicznego; 

3) zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych; 

4) dopuszczenie wycinki drzew i krzewów w korytarzu linii elektroenergetycznej 110kV, w zakresie 

niezbędnym do bezpiecznej eksploatacji linii, a także jej budowy, przebudowy rozbudowy i odbudowy; 

5) nakaz przywrócenia terenu w korytarzu linii elektroenergetycznej 110kV do stanu poprzedniego, 

z wyjątkiem terenów zajętych pod słupy, po każdorazowym przeprowadzeniu robót budowlanych zgodnie 

z jego funkcją; 

6) natężenie pola elektrycznego i magnetycznego oraz poziomu hałasu wytwarzanego przez linię 

elektroenergetyczną 110kV nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza 

obszarem korytarza linii elektroenergetycznej 110kV. 
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§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się: jeżeli zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy 

wstrzymać wszelkie prace powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków oraz postępować zgodnie 

z zaleceniami tych służb. 

§ 7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym nie podejmuje się ustaleń. 

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się: 

1) ochronę obszaru Natura 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Notecka” PLB 

300015 granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego 

niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały; 

2) ochronę Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego 

niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały; 

3) ochronę obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032, 

poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej 

uchwały. 

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie 

przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń. 

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu 

ustala się: 

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z odległości 

technicznych pomiędzy sieciami infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN 250 odboczka Upartowo – Wronki oraz DN100 

odboczka Sieraków wyznacza się maksymalną odległość podstawową (strefę ochronną) lokalizacji 

obiektów budowlanych względem gazociągu wynoszącą 35,0 m na stronę od jego osi; w przypadku 

jakichkolwiek planów lokalizowania obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej wysokiego 

ciśnienia w odległościach mniejszych niż podana powyżej, nakazuje się szczegółowe uzgodnienie 

wszelkich zbliżeń, kolizji oraz ingerencji w ww. odległości u właściwego gestora sieci oraz ścisły nadzór 

przedstawiciela gestora sieci nad pracami budowalnymi w maksymalnej odległości podstawowej (strefie 

ochronnej); 

3) nakaz lokalizacji linii elektroenergetycznej 110kV i słupów zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym 

zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych; 

4) nakaz wykonania skrzyżowań linii elektroenergetycznej 110kV z drogami zgodnie z przepisami odrębnymi 

dotyczącymi zachowania skrajni drogowej wymaganej dla napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

5) nakaz zachowania ograniczeń w zabudowie wynikających z przebiegu napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującymi 

normami; 

6) nakaz uzyskania uzgodnienia Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w zakresie wszelkich 

projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m npt, przed wydaniem pozwolenia na ich 

budowę. 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się: 

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych oraz dróg 

wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) szerokość dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem 

planu, 
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3) dopuszczenie lokalizacji znaków drogowych i obiektów małej architektury zgodnie z przepisami 

odrębnymi, z zachowaniem odległości od linii elektroenergetycznej 110kV zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznej 110kV; 

2) dopuszczenie przebudowy linii elektroenergetycznej 110kV, w tym na wielotorową i wielonapięciową; 

3) nakaz zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów nieutwardzonych 

do gruntu bez naruszania interesu osób trzecich, z możliwością odprowadzenia wód do sieci kanalizacji 

deszczowej lub ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

b) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych 

i jezdni do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, do czasu realizacji sieci kanalizacji 

deszczowej lub ogólnospławnej dopuszcza się odprowadzanie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) dopuszczenie zaopatrzenia w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszczenie stosowania 

energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych z zastrzeżeniem §5 pkt 3; 

6) dopuszczenie zastąpienia istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć 

podziemnymi liniami kablowymi; 

7) w zakresie urządzeń melioracyjnych obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku 

konieczności jego naruszenia zastosowanie rozwiązań zastępczych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady ochrony przeciwpożarowej – należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej w zakresie 

zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej inwestycji, zgodnie z przepisami w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, a także przepisami prawa budowlanego. 

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania 

terenów nie podejmuje się ustaleń. 

§ 14. Dla terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E ustala się: 

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) lokalizację napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią 

związanych; 

b) dopuszczenie innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń wodnych nie kolidujących 

z linią elektroenergetyczną 110kV, 

c) dopuszczenie budowy dojazdów do stanowisk słupów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

d) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w tym budynków, 

e) pod nadziemnymi urządzeniami linii elektroenergetycznej 110kV z wyłączeniem terenów pod słupy 

zachowuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenów w tym tereny rolne, tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych, tereny cieków, rowów melioracyjnych, z zastrzeżeniem lit. f, 

f) zakaz nasadzeń pod linią elektroenergetyczną 110kV drzew i krzewów, których wysokość może 

przekraczać 2,5m, 

g) nakaz zachowania skrajni drogowej wymaganej dla elektroenergetycznych linii napowietrznych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszczenie wydzielenia działki zgodnie z potrzebami; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: dostęp z przyległych do terenu dróg oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: 1KDG, 1KDD, 2KDD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, z projektowanych dojazdów 
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oraz dostęp z dróg znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 15. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 

2WS ustala się: 

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie cieku, rowu jako otwartego za wyjątkiem terenu pod infrastrukturę techniczną 

z zastrzeżeniem lit. b, c, d, 

b) dopuszczenie urządzeń melioracji wodnej, przejść dla pieszych, 

c) dopuszczenie drzew i krzewów wzdłuż cieku, z zastrzeżeniem §14 pkt 1 lit. f oraz zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

d) dopuszczenie infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) dopuszczenie podziału zgodnie z potrzebami; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: dostęp z dróg znajdujących się poza granicami obszaru 

objętego planem, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 16. Dla terenu drogi publicznej – drogi klasy głównej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG 

ustala się: 

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) lokalizację drogi publicznej – drogę klasy głównej, 

b) dopuszczenie lokalizacji zjazdów na teren 9E, 10E, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczenie infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszczenie podziału zgodnie z potrzebami. 

§ 17. Dla terenów dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDD, 2KDD ustala się: 

4) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) lokalizację drogi publicznej – drogi klasy dojazdowej, 

b) dopuszczenie budowy sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

c) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) dopuszczenie podziału zgodnie z potrzebami. 

§ 18. Dla terenu dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW 

ustala się: 

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) lokalizację drogi wewnętrznej, 

b) dopuszczenie budowy sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

c) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszczenie podziału zgodnie z potrzebami. 

§ 19. Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości

  10 %. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków. 
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§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Przemysław Góźdź 
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