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UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY GMINY MIEDZICHOWO 

 z dnia 19 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci 
gazowych w gminie Miedzichowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
ze zmianami: z 2002 roku - Dz. U. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 
Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku - Dz. U. Nr 90 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku - Dz. U. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 
2005 roku - Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457; z 2006 roku - Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337; z 2007 roku - Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku - Dz. U. 
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku - 
Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 
roku - Dz. U. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 
675; z 2011 roku - Dz. U. Nr 21 poz. 113, Nr 40 poz. 
230, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 
1281), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 
2004 roku - Dz. U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 
2005 roku - Dz. U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087; z 2006 roku - Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635; z 2007 roku - Dz. U. Nr 127 poz. 880; z 
2008 roku - Dz. U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 roku - Dz. U. Nr 24 
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 
poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 
poz. 871; z 2011 roku - Dz. U. Nr 32 poz. 159, Nr 
153 poz. 901), po stwierdzeniu, ďe plan nie narusza 
ustaleĉ studium uwarunkowaĉ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Miedzicho-
wo, Rada Gminy Miedzichowo uchwala co nastć-
puje: 

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleĉ niniejszej uchwały jest 
przeznaczenie terenu pod budowć gazociągu wy-
sokiego ciċnienia wraz z obiektami pomocniczymi, 
w tym m.in. zespołami zaporowo-upustowymi i 
drogami dojazdowymi, infrastrukturą kontrolno-
pomiarową i kablem transmisji danych obejmują-
cego obszar w obrćbach: Pąchy, Piotry, Lewiczy-
nek, Zachodzko, Zawada, Bolewice, Błaki, Wćgiel-
nia, Bolewicko w gminie Miedzichowo. 

2. Granice obszaru objćtego planem ozna-
czono na rysunku planu w skali 1:2000. 

3. Integralną czćċcią uchwały jest: 
1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej 

rysunkiem - załącznik graficzny nr 1, sta-
nowią go arkusze ponumerowane od nr 1 
do nr 7 oraz wyrys ze studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Miedzichowo, który za-
wiera arkusz nr 7, 

2) rozstrzygnićcie w sprawie sposobu rozpa-
trzenia uwag do projektu zmiany planu, 
stanowiące załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnićcie w sprawie realizacji zadaĉ z 
zakresu infrastruktury technicznej oraz za-
sad ich finansowania zapisanych w zmianie 
planu, stanowiące załącznik nr 3. 

 
DZIAŁ I 

Ustalenia ogólne 

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

1) planie - naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwa-
ły, o ile z treċci przepisu nie wynika inaczej; 

2) uchwale - naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Miedzichowo, o 
ile z treċci przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunkach planu - naleďy przez to rozumieć 
rysunki w skali 1:2000, bćdące załącznikiem 
nr 1, składającym sić z 7 arkuszy, do niniej-
szej uchwały; 

4) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaďać na danym obszarze, wy-
znaczonym liniami rozgraniczającymi; 

5) terenie - naleďy przez to rozumieć obszar o 
okreċlonym rodzaju przeznaczenia podsta-
wowego, wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi; 

6) uciąďliwoċci dla ċrodowiska - naleďy przez 
to rozumieć emisje powodujące przekro-
czenie standardów jakoċci ċrodowiska 
okreċlonych w przepisach odrćbnych, poza 
terenem dla którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 

7) gazociągu lub sieciach gazowych - naleďy 
przez to rozumieć budowć inwestycji celu 
publicznego sieci gazowych wysokiego ci-
ċnienia DN300 wraz z obiektami pomocni-
czymi, w tym: zespołami zaporowo - upu-
stowymi i drogami dojazdowymi, infra-
strukturą kontrolno - pomiarową i kablem 
transmisji danych; 

8) strefie kontrolowanej - naleďy przez to ro-
zumieć obszar w którym operator sieci ga-
zowych w/c jest uprawniony do zapobie-
gania działalnoċci mogącej mieć negatyw-
ny wpływ na trwałoċć i prawidłową eks-
ploatacjć sieci; 

9) przepisach odrćbnych - naleďy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji ni-
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niejszej uchwały przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, normy branďowe oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem 
wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych; 

10) strefie odległoċci podstawowej - naleďy 
przez to rozumieć obszar w którym opera-
tor sieci gazowej w/c jest uprawniony do 
zapobiegania działalnoċci mogącej nieć 
negatywny wpływ na trwałoċć i prawidło-
wą eksploatacji sieci, której wielkoċć okre-
ċlają przepisy obowiązujące w dniu budo-
wy gazociągu; 

11) zieleni ċródleċnej - naleďy przez to rozu-
mieć obszar wydzielony w terenów leċnych 
na których dopuszcza sić budowć gazocią-
gu, bez prawa zalesienia terenu. 

 
§ 3. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 
na obszarze objćtym planem.  

2. Zakres planu wynika z Uchwały Rady Gmi-
ny w Miedzichowie Nr XXIX/222/2010 z dnia 5 
listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do opra-
cowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciċnienia 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Mie-
dzichowo. 

 
§ 4. 1. Planem objćto obszar o całkowitej po-
wierzchni ok. 163 ha co odpowiada długoċci gazo-
ciągu objćtego planem ok. 23,3 km i pasowi terenu 
o szerokoċci 70 m. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, połoďony 
jest w Gminie Miedzichowo, w obrćbach geode-
zyjnych: Pąchy, Piotry, Lewiczynek, Zachodzko, 
Zawada, Bolewice, Błaki, Wćgielnia, Bolewicko. 

 
§ 5. Granice obszaru objćtego planem, przedsta-
wiono na rysunkach planu, o których mowa w § 3 
pkt 1. 
 

DZIAŁ II 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 6. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospo-
darowania, 

2) symbole okreċlające przeznaczenie tere-
nów. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 ele-
menty rysunku planu, jak np. treċć podkładu geo-
dezyjnego, mają charakter informacyjny i nie są 
ustaleniami planu. 

 

§ 7. 1. Na obszarze objćtym planem jako przezna-
czenie podstawowe ustala sić: 

1) "RL,G" tereny rolnicze z trasą przebiegu ga-
zociągu, 

2) "ZS,G" tereny zieleni ċródleċnej z trasą 
przebiegu gazociągu, 

3) "W,G" tereny wód powierzchniowych ċród-
lądowych z trasą przebiegu gazociągu, 

4) "KD,G" tereny dóg z trasą przebiegu gazo-
ciagu, 

5) "KK,G" teren kolejowy z trasą przebiegu 
gazociągu, 

6) "ZL" tereny leċne. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 

obowiązuje dotychczasowa funkcja stanowiąca o 
ich przeznaczeniu z ograniczeniami związanymi z 
planowanym gazociągiem i jego strefą kontrolo-
waną. 

3. W przypadku rezygnacji z budowy gazo-
ciągu, na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-
wiązuje dotychczasowa funkcja. 

4. Dopuszcza sić zmianć trasy przebiegu ga-
zociągu wraz z jego strefą kontrolowaną na obsza-
rze objćtym planem wyłącznie na terenach ozna-
czonych symbolami: "RL,G", "W,G", "KD,G", 
"KK,G". 

5. Przez tereny "RL,G", "ZS,G", "W,G", "KK,G" 
dopuszcza sić budowć ciągów komunikacyjnych 
oraz urządzeĉ i sieci infrastruktury technicznej pod 
warunkiem zabezpieczenia istniejących sieci ga-
zowych na warunkach i w uzgodnieniu z operato-
rem gazociągu. 

6. Na terenach "RL,G" zakazuje sić zabudowy 
zagrodowej. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 8. 1. W ramach terenów w granicach objćtych 
opracowaniem planu, o których mowa w § 7 ust. 1 
pkt 1 do 5 ustala sić realizacjć gazociągu wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. 

2. Szerokoċć obszaru objćtego planem ustala 
sić zgodnie z rysunkiem planu, w ramach którego 
ustala sić moďliwoċć zajćcia pasa terenu na czas 
budowy inwestycji bćdącej przedmiotem planu. 

3. Przejċcia gazociągiem przez drogi oraz rze-
ki i rowy naleďy wykonać w technologii przecisku 
lub przewiertu sterowanego, dopuszcza sić meto-
dć wykopu za zgodą właċciwego zarządcy lub 
właċciciela terenu. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 9. 1. Budowa gazociągu wymaga przeprowadze-
nia postćpowania w sprawie oddziaływania na 
ċrodowisko, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2. Naleďy zachować warunki okreċlone w de-
cyzji o ċrodowiskowych uwarunkowaniach zgody 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 368 – 38581 – Poz. 6646 
 

na realizacjć przedsićwzićcia , zgodnie z przepisa-
mi odrćbnymi. 

3. Naleďy zachować warunki okreċlone w po-
zwoleniu wodnoprawnym, na przekroczenia wód 
powierzchniowych, dla których pozwolenie jest 
wymagane zgodnie z Prawem wodnym. 

4. W trakcie realizacji i eksploatacji gazociągu 
naleďy przestrzegać zasad gospodarowania w 
Miedzichowskim Obszarze Chronionego Krajobra-
zu: 

1) w szczególnoċci dokonywania zmian sto-
sunków wodnych, jeďeli słuďą innym celom 
niď ochrona przyrody i zrównowaďone wy-
korzystanie uďytków rolnych i leċnych oraz 
obszarów wodno-błotnych, 

2) w przypadku odkrycia podczas prac ziem-
nych kopalin szczątków roċlin lub zwierząt 
naleďy niezwłocznie zawiadomić Regional-
nego Dyrektora Ochrony Ċrodowiska lub 
Wójta Gminy Miedzichowo. 

5. Z zastrzeďeniem ust. 6, na obszarze objć-
tym planem naleďy zapobiegać i przeciwdziałać 
zmianom powierzchni ziemi, w tym celu nie naleďy 
dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania po-
wierzchni ziemi, przez niekorzystne przekształcenie 
jej budowy, w wyniku składowania odpadów, a 
takďe poprzez niewłaċciwe odprowadzanie ċcie-
ków. 

6. Warunek powyďszy nie dotyczy koniecz-
nych zmian, które wystćpują w czasie budowy 
sieci infrastruktury technicznej, a związanych ze 
zdjćciem warstwy humusowej i mineralnej. 

7. Ustala sić obowiązek selektywnego gro-
dzenia warstw: humusowej i mineralnej, przy 
czym ustala sić prowadzenie bezodpadowej go-
spodarki masami ziemnymi. 

8. Zakazuje sić prowadzenia prac budowla-
nych naruszających ustalenia okresów ochronnych 
roċlin i zwierząt, ustanowionych prawem, w trak-
cie trwania tychďe okresów. 

9. Zakazuje sić prowadzenia prac naruszają-
cych, niekorzystne i trwałe stosunki gruntowo-
wodne panujące na obszarze objćtym planem oraz 
w jego sąsiedztwie. 

10. Wszelkie prace sićgające warstw wodo-
noċnych powinny być prowadzone w sposób wy-
kluczający zmianć istniejących układów cieków i 
przyspieszenie odpływu powierzchniowego i grun-
towego. 

11. Przebieg gazociągu w sąsiedztwie urzą-
dzeĉ drenarskich i melioracyjnych powinien być 
szczegółowo uzgadniany z zarządcą urządzeĉ me-
lioracyjnych. 

12. Na etapie budowy gazociągu, podczas 
pracy maszyn i pojazdów, naleďy unikać zanie-
czyszczenia gleby, wód powierzchniowych i grun-
towych substancjami ropopochodnymi szczegól-
nie na terenach połoďonych w pobliďu cieków 
wodnych. 

13. Podczas prowadzenia prac ziemnych wy-
konane wykopy naleďy zabezpieczyć przed wpada-
niem w nie zwierząt. 

14. Ustala sić koniecznoċć zastosowania 
rozwiązaĉ technicznych i technologicznych chro-
niących ċrodowisko, a w szczególnoċci zastoso-
wania: 

1) hermetycznego układu technologicznego, 
2) wysokogatunkowych materiałów konstruk-

cyjnych, 
3) czynnej ochrony antykorozyjnej, 
4) urządzeĉ monitoringu pracy gazociągu, w 

tym urządzeĉ zapewniających wczesne 
ostrzeganie o zagroďeniach spowodowa-
nych awarią urządzeĉ gazowniczych. 

15. Uciąďliwoċci dla ċrodowiska, związane z 
prowadzonych przesyłem surowców oraz z uďyt-
kowaniem sieci infrastruktury technicznej, nie 
mogą wykraczać poza granice strefy kontrolowa-
nej. 

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych związanych z 
budową gazociągu ustala sić obowiązek prowa-
dzenia badaĉ ratowniczych w formie nadzoru 
archeologicznego w odniesieniu do inwestycji 
liniowych oraz badaĉ wykopaliskowych przy in-
nych inwestycjach budowlanych, których zakres 
powinien być uzgodniony z właċciwymi słuďbami 
ochrony zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowć. 
 

Rozdział 5 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 11. 1. W związku z realizacją ustaleĉ planu do-
puszcza sić, na czas budowy, zajćcie istniejących 
w granicach planu oraz jego bezpoċrednim są-
siedztwie dróg, na warunkach okreċlonych przez 
dysponentów tych dróg. 

2. Ustala sić, ďe skrzyďowania sieci infrastruk-
tury technicznej z pozostałymi urządzeniami i 
obiektami infrastrukturalnymi oraz z rowami me-
lioracyjnymi naleďy wykonywać zgodnie z przepi-
sami prawa. 

 
Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 12. Plan nie ustala parametrów i wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskačników intensywnoċci zabudowy. 
 

Rozdział 7 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

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

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych 

§ 13. 1. Na obszarze objćtym planem nie wystćpu-
ją tereny górnicze oraz tereny zagroďone osuwa-
niem sić mas ziemnych. 

2. Na obszarze objćtym planem na terenach 
oznaczonych symbolem "ZS,G" przed rozpoczć-
ciem budowy gazociągu naleďy uzyskać zezwole-
nie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Paĉ-
stwowych, na wyłączenie gruntów leċnych z pro-
dukcji leċnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leċnych 
(t.j. z 2004 roku Dz. U. Nr 121 poz. 1266 ze zm.). 

3. Wszelkie prace naleďy prowadzić przy za-
chowaniu okreċlonych w przepisach warunków 
bezpieczeĉstwa powszechnego, bezpieczeĉstwa 
poďarowego, bezpieczeĉstwa i higieny pracy, a 
takďe ochrony ċrodowiska. 

 
Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 14. 1. Ustala sić moďliwoċć wydzielenia działek 
pod budowć zespołów zaworowo-upustowych o 
wielkoċci wg potrzeb, pod warunkiem bezpoċred-
niego dostćpu do drogi. 

2. Dopuszcza sić wydzielenie działek o wiel-
koċci wg potrzeb pod stacje gazowe lub inne urzą-
dzenia lub budowle wymagające zabezpieczenia i 
ogrodzenia, pod warunkiem zapewnienia bezpo-
ċredniego dostćpu do drogi. 

3. Ustalenia planu nie stanowią ograniczeĉ 
dla podziałów gruntów zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

 
Rozdział 9 

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

zakaz zabudowy 

§ 15. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: "RL,G", "ZS,G", "W,G", "KD,G", 
"KK,G", o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1÷5 ni-
niejszej uchwały: 

1) ustala sić nastćpujące warunki: 
2) dla gazociągu DN300 maksymalne ciċnie-

nie robocze wyniesie 8,4 MPa, strefa kon-
trolowana wyniesie 6,0 m, tj. 3,0 m na kaď-
dą stronć od osi gazociągu, 

3) operator sieci gazowej w obszarze strefy 
kontrolowanej jest uprawniony do zapo-
biegania działalnoċci w zakresie prowadze-
nia robót ziemnych, poruszania sić cićďkim 
sprzćtem, mogącej mieć negatywny wpływ 
na trwałoċć i prawidłową eksploatacjć sie-
ci, 

4) obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci 
gazowej lokalizacji obiektów wzdłuď strefy 
kontrolowanej, 

5) naleďy zapewnić swobodny dojazd do sieci 
gazowych oraz przemieszczania sić wzdłuď 
tych sieci, 

6) wszelkie skrzyďowania z innymi sieciami in-
frastruktury technicznej naleďy wykonać 
w uzgodnieniu i na warunkach operatorów 
danej sieci, przy zastosowaniu rozwiązaĉ 
technicznych wykluczających moďliwoċć 
przedostania sić gazu do gruntu lub do 
urządzeĉ infrastruktury podziemnej, 

7) dopuszcza sić: 
8) zmiany trasy sieci gazowych wraz ze strefą 

kontrolowaną w obrćbie pasa terenu objć-
tego planem, wyłącznie na terenach ozna-
czonych symbolami: "RL,G", "W,G", "KD,G", 
"KK,G", 

9) sytuowanie w pasie stref kontrolowanych 
innych podziemnych systemów inďynier-
skich związanych z sieciami gazowymi, 

10) lokalizacjć sieci podziemnego uzbrojenia 
technicznego nie związanego z sieciami ga-
zowymi po uzgodnieniu i na warunkach 
okreċlonych przez operatora sieci gazowej, 

11) wykonanie oznaczenia sieci gazowych w 
terenie, 

12) zakazuje sić: zalesienia terenu, do czasu 
budowy gazociągów, w zakresie pasa mon-
taďowego projektowanych gazociągów, 
który na terenach rolnych wyniesie 20 m, a 
na terenach leċnych 10,5 do 12 m, zakaz 
nie dotyczy obszarów oznaczonych symbo-
lem "ZL". 

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

3. Na terenach leċnych oznaczonych symbo-
lem "ZL" zakazuje sić wszelkiej zabudowy. 

4. Na terenach "ZS,G" pas wolny od zalesieĉ 
drzewostanem wyniesie minimum 2,0 m na stronć 
od osi gazociągu. 

 
§ 16. Na terenach wód powierzchniowych ċródlą-
dowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 
"W,G": 

1) ustala sie realizacjć gazociągu wraz z infra-
strukturą towarzyszącą przeciskami lub 
przewiertami, dopuszcza sić przekopy pod 
warunkiem, ďe nie spowoduje to zmian 
okreċlonych w § 9 ust. 9, 

2) ustala sić utrzymanie istniejących rowów, 
3) dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ związa-

nych z melioracją, 
4) ustala sić zakaz realizacji budynków. 
 

§ 17. Przy zachowaniu przepisów prawa planem 
utrzymuje sić: drogi istniejące, w granicach obsza-
ru objćtego planem, oznaczone na rysunku planu 
symbolem "KD,G" w ich obecnych parametrach: 

1) ustala sić realizacjć gazociągu wraz z infra-
strukturą towarzyszącą przeciskami lub 
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przewiertami pod drogami, przy czym plan 
dopuszcza realizacjć gazociągów wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą w przekopach, 
pod drogami niďszej kategorii, 

2) dopuszcza sić realizacjć chodników, ċcieďek 
o parametrach zgodnych z przepisami od-
rćbnymi. 

 
Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

§ 18. 1. Przejċcia poprzeczne pod drogami oraz 
sytuowanie gazociągu wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą wzdłuď dróg naleďy wykonać, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, na warunkach i w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi przy zastosowaniu zabez-
pieczeĉ gazociągów przez uszkodzeniem, w szcze-
gólnoċci: 

1) przejċcie poprzeczne gazociągiem wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w granicach 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 
160 Suchaĉ - Piasecznik - Choszczno - 
Drezdenko - Mićdzychód - Gorzyĉ - Lewice 
- Miedzichowo naleďy wykonać na warun-
kach okreċlonych przez zarządcć tej drogi, 
zgodnie z ustawą o drogach publicznych 
(t.j. z 2007 roku Dz. U. Nr 19 poz. 115 ze 
zm.), 

2) przejċcie poprzeczne gazociągiem wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w granicach 
pasa drogowego drogi krajowej nr 92 zali-
czaną do dróg klasy GP (główny ruch przy-
spieszony) naleďy wykonać metodą bezwy-
kopową, bez naruszenia konstrukcji na-
wierzchni jezdni drogi, na warunkach okre-
ċlonych przez zarządcć tej drogi, zgodnie z 
rozporządzeniem M.T. i G.M. z dnia 2 mar-
ca 1999 roku w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 
roku Nr 43 poz. 430 ze zm.). 

2. Przy skrzyďowaniach i zbliďeniach z istnie-
jącymi liniami elektroenergetycznymi: wysokiego, 
ċredniego i niskiego napićcia naleďy zachować 
odpowiednie odległoċci zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrćbnymi; na etapie opracowania 
projektu technicznego, w przypadku stwierdzenia 
kolizji z liniami elektroenergetycznymi, inwestor 

gazociągu winien wystąpić z wnioskiem o wydanie 
warunków na likwidacjć kolizji. 

3. W zakresie zapotrzebowania w energić 
elektryczną stacji gazowych rozwiązania technicz-
ne sposobu zasilania obiektów i oċwietlenia okre-
ċlone zostaną w warunkach przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej właċciwego operatora. 

 
Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i Użytkowania 
terenów 

§ 19. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa i usta-
leĉ planu, po zakoĉczeniu budowy, w ramach 
terenów objćtych planem, ustala sić przywrócenie 
dotychczasowego zagospodarowania. 

2. Powyďszy warunek nie dotyczy terenów, 
na których wystćpują zadrzewienia objćte zgodą 
na trwałe wyłączenie z produkcji leċnej. 

 
Rozdział 12 

Stawki procentowe 

§ 20. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla 
terenów przeznaczonych do zagospodarowania 
ustala sić 30% stawkć słuďącą naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci. 
 

Rozdział 13 
Przepisy końcowe 

§ 21. Na podstawie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leċnych przeznacza sić na cele nieleċne 
grunty leċne stanowiące własnoċć Skarbu Paĉ-
stwa, zgodnie z Decyzją Ministra Ċrodowiska Nr 
ZS-W-2120-117-4/2011 z dnia 26.09.2011 roku. 
 
§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Miedzichowo. 
 
§ 23. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
(-) Tadeusz Kolecki 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIII/76/2011 
Rady Gminy Miedzichowo 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 
 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE PRZEBIEGU SIECI GAZOWYCH W GMINIE MIEDZICHO-

WO 
 

Przedmiotowy projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla gazociągu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmi-
ny Miedzichowo został o wyłoďony do publicznego 
wglądu w terminie od 8 listopada 2011 r. do 30 
listopada 2011 r., w dniu 25 listopada 2011 r. odby-
ła sić dyskusja publiczna nad przyjćtymi w projek-

cie planu miejscowego rozwiązaniami. Zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) uwagi mogły być składane 
do dnia 19 maja 2011 r. 

 

 
Załącznik nr 3 

do uchwały nr XIII/76/2011 
Rady Gminy Miedzichowo 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINAN-

SOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z póčniejszymi 
zmianami), Rada Gminy w Miedzichowie, w oparciu 
o obowiązujące przepisy, w tym: 

- ustawć z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 
2010 r., Dz. U. nr 80 poz. 526 z póčniejszymi zmiana-
mi); 

- ustawć z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z 
póčniejszymi zmianami); 

- ustawć z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzeniu 
ċcieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 123, poz. 
858 z póčniejszymi zmianami); 

- ustawć z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 89, poz. 
625z póčniejszymi zmianami); 

- prognozć skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego; oraz ustalenia 
planu, rozstrzyga co nastćpuje: 

 
§1. Realizacja zamierzeĉ inwestycyjnych w 

przedmiotowym planie, nie obciąďy budďetu gminy 
Miedzichowo. 

 
§ 2. 1. W planie nie ustala sić terenów publicz-

nych, których koszty realizacji miałyby w przyszłoċci 
obciąďyć gminć Miedzichowo. 

2. Kosztami zagospodarowania terenów objćtych 
planem, zgodnie z jego zapisami, obciąďony bćdzie 
inwestor. 
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DECYZJA NR OPO-4210-64(9)/2011/398/X/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,poz. 
124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.790 i Nr 130, poz. 

905, z 2008 r. Nr 180,poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165,poz. 
1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i 
Nr 81, poz. 530, z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, 
poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 
234, poz. 1392) oraz w związku z art. 104 ustawy z 


