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UCHWAŁA NR X/81/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

 z dnia 21 lipca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą relacji złoża gazu Miłosław – Winna Góra – KGZ Radlin II w obszarze gminy 

Nowe Miasto nad Wartą  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 2001r. z późniejszymi zmia-
nami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), a także 
w związku z uchwałą Nr XXXIX/234/2010 Rady 
Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 kwietnia 
2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą relacji złoża gazu Miłosław – Winna 
Góra – KGZ Radlin II w obszarze gminy Nowe 
Miasto nad Wartą, po stwierdzeniu zgodności 
planu stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe 
Miasto nad Wartą, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXXIV/212/2001 Rady Gminy Nowe Miasto nad 
Wartą z dnia 28 grudnia 2001r., uchwala sić co 
nastćpuje:  

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić „Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla gazociągu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą relacji złoża gazu 
Miłosław – Winna Góra – KGZ Radlin II w obszarze 
gminy Nowe Miasto nad Wartą”, zwany dalej 
planem. 

2. Integralną czćścią uchwały jest: 
1) Rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 

załącznik nr 1; 
2) Rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) Rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy, oraz o zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiące za-
łącznik nr 3 do uchwały. 

3. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, 
którego granice określa załącznik graficzny, zatytu-
łowany „Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą relacji złoża gazu Miłosław – Winna 
Góra – KGZ Radlin II w obszarze gminy Nowe 
Miasto nad Wartą”, zwany dalej rysunkiem planu. 
Plan obejmuje obszar korytarza technicznego ga-

zociągu o szerokości od 12.00m do 20.00m, długo-
ści ok. 3790m oraz powierzchni łącznie ok. 5,62ha. 
Korytarz przebiega od granicy na rzece Warcie 
z gminą Krzykosy obrćb Pićczkowo, przez obrćby 
wsi Wolica Kozia, Dćbno gmina Nowe Miasto nad 
Wartą, do granicy obrćbu Chrzan. 

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest ochrona interesów prywatnych 
i publicznych, zmiana przeznaczenia terenu, co 
korzystnie wpłynie na stan infrastruktury w zakre-
sie gazownictwa. Przedmiotem mpzp jest prze-
kształcenie terenu na tereny przemysłu gazowni-
czego. 
 
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa: 

1) uchwale – rozumie sić przez to niniejszą 
uchwałć; 

2) planie – rozumie sić przez to miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w §1 niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu – rozumie sić przez to gra-
ficzny zapis planu, bćdący załącznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały, przed-
stawiony na mapie sytuacyjno – wysoko-
ściowej z elementami ewidencji; 

4) terenie – rozumie sić przez to obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, w obrysie którego w każdym 
punkcie obowiązują te same ustalenia; 

5) przeznaczenie podstawowe – przeznacze-
nie, które w ramach realizacji planu winno 
stać sić dominującą i przeważającą formą 
wykorzystania terenu wyznaczonego linia-
mi rozgraniczającymi; 

6) przeznaczenie dopuszczalnym / uzupełnia-
jącym – przeznaczenie, które może być re-
alizowane jako uzupełnienie lub wzboga-
cenie przeznaczenia podstawowego 
w sposób określony w ustaleniach planu; 

7) urządzeniach infrastruktury technicznej – 
rozumie sić przez to sieci wodociągowe, 
elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłow-
nicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (in-
frastruktura techniczna liniowa) oraz urzą-
dzenia tj. stacje transformatorowe, roz-
dzielcze i inne; 

8) urządzeniach towarzyszących – rozumie sić 
przez to wszelkie urządzenia infrastruktury 
technicznej, komunikacji kołowej i pieszej 
niezbćdne do obsługi danego terenu; 
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9) korytarz infrastruktury – tereny objćte 
ograniczeniami w lokalizacji zabudowy 
i innego zagospodarowania; 

10) zieleni – należy przez to rozumieć nie-
utwardzony teren o nawierzchni gruntowej, 
biologicznie czynnej, pokryty nasadzeniami 
w formie drzew, krzewów, roślin okrywo-
wych i trawy; 

11) filarze ochronnym – należy przez to rozu-
mieć pas terenu, w granicach którego ze 
wzglćdu na ochronć oznaczonych dóbr, 
wydobywanie ich nie może być prowadzo-
ne albo może być dozwolone tylko 
w sposób zapewniający ochronć tych dóbr 
/nazewnictwo ustalone w przepisach od-
rćbnych/; 

12) koncesji – należy przez to rozumieć zgodć 
na wydobywanie złoża udzieloną przedsić-
biorcy przez organ koncesyjny; 

13) przepisach szczególnych i odrćbnych – ro-
zumie sić przez to inne przepisy ustaw, ak-
tów wykonawczych oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyj-
nych, poza ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2. Pojćcia niezdefiniowane należy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrćbnymi. 
 
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stćpujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) granica obszaru objćtego miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym prze-
znaczeniu i/lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

3) projektowana linia gazociągu z kablem 
światłowodowym i inną infrastrukturą to-
warzyszącą wraz ze strefą kontrolowaną. 

2. Na obszarze objćtym planem ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie: 

1) tereny infrastruktury technicznej – gazow-
nictwo; 

2) tereny rolnicze i nieużytki oraz infrastruktu-
ra techniczna – gazownictwo; 

3) tereny lasów /i duktów leśnych/ oraz infra-
struktura techniczna – gazownictwo; 

4) tereny komunikacji publicznej – droga 
gminna / dojazdowa; 

5) tereny komunikacji publicznej – droga po-
wiatowa / lokalna; 

6) tereny wód powierzchniowych śródlądo-
wych. 

3. Oznaczenia informacyjne: 
1) granica obrćbów wsi; 
2) linia/sieć wodociągowa; 
3) linia elektroenergetyczna; 
4) czynny gazociąg g76 i 33; 
5) obszar i teren górniczy „Radlin”; 

6) granica terenów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi. 

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu 
i mają charakter informacyjny bądź postulatywny. 

 

Rozdział II 
Zasady ogólne zagospodarowania terenów 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Teren objćty planem położony jest w czć-
ściach północnych w obszarach: 

1) Parku Krajobrazowego „Żerkowsko – Cze-
szewski”; 

2) Natura 2000 – kod obszaru PLH 300053 - 
Lasy Żerkowsko-Czeszewskie; 

3) Natura 2000 – kod obszaru PLB 300002 – 
Dolina Środkowej Warty; 

4) Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajo-
brazowego „Rezerwat Dćbno nad Wartą” 
/w pobliżu/; 

5) Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żer-
kowska” /w pobliżu/. - obowiązują zakazy 
i nakazy wynikające z przepisów odrćbnych 
dotyczących celów ochrony w/w obszarów. 

2. Teren objćty planem położony jest 
w zasićgu północnej strefy Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 150 „Pradolina Warszawa – 
Berlin (odcinek Koło-Odra)”, gromadzącego wody 
podziemne w czwartorzćdowych utworach poro-
wych. Prace w trakcie budowy i późniejsza eksplo-
atacja gazociągu muszą być prowadzone 
w sposób zapewniający ochronć środowiska grun-
towo – wodnego. 

3. Ustala sić obowiązek zastosowania odpo-
wiednich środków technicznych, zabezpieczają-
cych wody podziemne przed zanieczyszczeniem 
(dot. ujćć wód /wystćpowanie ujćć wód wgłćb-
nych w pobliżu planu/, obszarów i zbiorników 
zasobowych wód podziemnych itp.). 

4. Wszelkie oddziaływania związane 
z prowadzoną działalnością nie mogą powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska 
określonych w przepisach odrćbnych poza tere-
nem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

5. Ustala sić zastosowanie odpowiedniej wy-
sokości emitorów zanieczyszczeń do powietrza 
wraz z urządzeniami ograniczającymi emisjć sub-
stancji do powietrza. 

6. Ustala sić zakaz odprowadzania nie 
oczyszczonych ścieków do gruntu, wód po-
wierzchniowych oraz podziemnych. 

7. Należy zabezpieczyć środowisko gruntowo 
– wodne przed zanieczyszczeniami ropopochod-
nymi. 

8. Ustala sić zastosowanie urządzeń herme-
tyzujących rozładunek/załadunek płynów szkodli-
wych dla środowiska. 

9. Zakazuje sić unieszkodliwiania wystćpują-
cych odpadów. Magazynowanie i odzysk odpadów 
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innych niż komunalne może odbywać sić jedynie 
na zasadach określonych w przepisach odpadach. 
 
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: Dla ochrony archeologicznego dzie-
dzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy 
realizacji inwestycji, ustala sić obowiązek prowa-
dzenia badań archeologicznych. Inwestor winien 
uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na badania arche-
ologiczne przed wydaniem pozwolenia na budo-
wć. 
 
§ 6. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1. Ustala sić przestrzenią publiczną tereny 
komunikacji publicznej: droga gminna/dojazdowa, 
droga powiatowa/lokalna tereny wód powierzch-
niowych śródlądowych – rzeka Warta, rów. 

2. Przejścia gazociągiem, pod drogami jak 
w §14 pkt 5. 

3. Przejścia gazociągiem pod terenami wód 
powierzchniowych śródlądowych jak w §15 pkt 4. 
 
§ 7. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu: 

1. Obszar mpzp czćściowo zlokalizowany jest 
na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
rzeki Warty, na terenach terasy zalewowej pradoli-
ny. Rozwiązania projektowe i realizacyjne zapew-
nić mają swobodny przepływ wód oraz uwzglćd-
niać ograniczenia wynikające z ustawy Prawo 
Wodne. Obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy 
wynikające z przepisów odrćbnych dotyczących 
wystćpowania terenów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi. 

2. Tereny objćte mpzp znajdujące sić 
w obrćbie wsi Dćbno gminy Nowe Miasto nad 
Wartą znajdują sić w obszarze i terenach górni-
czych „Radlin”. Przy projektowaniu przedmioto-
wego gazociągu należy zachować odległości pod-
stawowe (strefy ochronne), które stanowią ograni-
czenia w zabudowie: 

1) od czynnych gazociągów – wyznacza sić je 
w zależności od rodzaju obiektów tereno-
wych, średnicy gazociągu i ciśnienia w nim 
panującego na podstawie przepisów 
szczególnych i odrćbnych, według których 
gazociągi te zostały zaprojektowane 
i wybudowane; 

2) od zlikwidowanych odwiertów 5.00m - stre-
fie tej oraz na zlikwidowanym odwiercie 
zabrania sić wznoszenia jakichkolwiek 
obiektów. 

3. Na terenach objćtych mpzp nie zaobser-
wowano zjawisk związanych z osuwaniem sić mas 
ziemnych. Tereny zagrożone ruchami masowymi 
ziemi mogą wystąpić w rejonach koryta rzeki War-
ty oraz na wzniesieniach terenu położonego po-
mićdzy miejscowością Dćbno i miejscowością 
Wolica Kozia. Zakazuje sić realizacji nieuzasadnio-

nych zmian ukształtowania terenu wykraczających 
poza zakres prac ziemnych, związanych z realizacją 
zainwestowania przewidzianego w mpzp. 

4. Działalność związana z wydobywaniem ga-
zu i jego przesyłem powinna minimalizować za-
grożenia dla drzewostanów oraz dróg położonych 
w obrćbie objćtym planowaną działalnością, mić-
dzy innymi poprzez utworzenie filarów ochron-
nych. 

5. Dla terenów objćtych planem obowiązują 
nastćpujące ograniczenia ich użytkowania i zago-
spodarowania: 

1) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 
lub innych przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi; 

2) nie należy lokalizować wolnostojących bu-
dynków niemieszkalnych; 

3) należy uzgadniać warunki lokalizacji wszel-
kich urządzeń z właścicielem/ami linii lub/i 
wiązki rurociągów. 

6. Lokalizacja urządzeń o wysokości równej 
i wićkszej niż 50,00m npt podlega zgłoszeniu do 
Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych 
RP przed wydaniem pozwolenia na budowć. 

7. Przez teren objćty planem przebiega czyn-
ny gazociąg g76 i 33 (rok budowy 2007, ciśnienie 
13 MPa) od odwiertu R-60 do kopalni Radlin II. 

8. Obszar niniejszego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmuje konce-
sja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego: koncesja Śrem – Jaro-
cin nr 29/2001/p z dnia 28.09.2001r. – ważna do 
dnia 18.09.2012r. 
 
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 

1. Nie przewiduje sić modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry. 

2. Pozostawia sić w istniejących liniach roz-
graniczających istniejące drogi publiczne oraz 
przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicz-
nej z zachowaniem ich stref ochronnych. 

3. Realizacja skrzyżowań gazociągów 
z ciekami, drogami i podziemnymi liniowymi 
obiektami infrastruktury technicznej w formie 
przecisku lub przewiertu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrćbnymi. 

4. Dopuszcza sić przejścia przez drogi grun-
towe, cieki wodne wykopem otwartym. Przejścia 
pod drogami nieutwardzonymi wykonać przeko-
pem. 

5. Ustala sić, że podstawą modernizacji 
uzbrojenia technicznego stanowić bćdą projekty 
branżowe. 

6. Zezwala sić na lokalizacjć na obszarze pla-
nu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie 
związanych z budową gazociągu w uzgodnieniu 
i na warunkach zarządców i właścicieli. 

7. Dopuszcza sić możliwość eksploatacji 
i modernizacji istniejącej linii / sieci wodociągowej. 
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8. W obrćbie obszaru objćtego planem nale-
ży zapewnić zaopatrzenie wodne do celów gaśni-
czych /zbiornik na wodć pożarową/ oraz drogi 
pożarowe zapewniające dojazd dla jednostek stra-
ży pożarnej oraz warunki do prowadzenia działań 
ratowniczych. 

9. Dopuszcza sić możliwość eksploatacji 
i modernizacji istniejącej linii elektroenergetycznej. 

10. Obok projektowanego gazociągu DN 150 
przebiegać bćdzie linia światłowodowa zapewnia-
jąca telefoniczną łączność dyspozytorską 
i realizująca funkcje teletransmisji danych. 

11. Gospodarkć odpadami należy rozwiązy-
wać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie oraz zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami. Wprowadzenie systemu segrega-
cji odpadów (tj. złom stalowy, grunt z wykopów, 
zużyte oleje z konserwacji maszyn, opakowania 
zawierające pozostałości olejów i smarów, zmie-
szane odpady komunalne), gromadzenie 
w specjalistycznych kontenerach i wywozu przez 
wyspecjalizowane firmy według przepisów szcze-
gólnych i odrćbnych. Transport odpadów niebez-
piecznych powinien odbywać sić z zachowaniem 
przepisów o transporcie materiałów niebezpiecz-
nych. Drewno uzyskane w skutek wycinki drzew 
zostanie zagospodarowane zgodnie z wytycznymi 
właściciele lasów tj. Nadleśnictwa Jarocin. 

12. Stosowanie materiałów i osłon wygłusza-
jących dla urządzeń i maszyn instalacyjnych, ce-
lem zapewnienia dopuszczalnych poziomów hała-
su określonych w przepisach szczególnych 
i odrćbnych na najbliższych terenach podlegają-
cych ochronie akustycznej. 
 
§ 9. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków łączenia i podziału nieruchomości. 
Przewiduje sić podział i łączenie działek na tere-
nach leśnych. 
 
§ 10. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu. 

1. Tereny rolne (tereny rolnicze i nieużytki 
oraz infrastruktura techniczna – gazownictwo) 
w trakcie trwania budowy gazociągu wysokiego 
ciśnienia wraz z systemami towarzyszącymi bćdą 
czasowo wyłączone z produkcji rolnej w pasie szer. 
20.00m. 

2. Tereny leśne (tereny lasów /i duktów le-
śnych/ oraz infrastruktura techniczna - gazownic-
two) w trakcie trwania budowy gazociągu wyso-
kiego ciśnienia wraz z systemami towarzyszącymi 
bćdą czasowo wyłączone z produkcji leśnej 
w pasie szerokości od 6.00m do 8.00m. 

3. Ustala sić dotychczasowe zagospodaro-
wanie i użytkowanie terenów rolnych i leśnych 
objćtych planem za wyjątkiem gruntów leśnych 
(trwale wylesionych) w pasie szer. 4.00m – strefa 
kontrolowana – infrastruktura techniczna - gazow-
nictwo, zgodnie z przepisami szczególnymi i od-
rćbnymi. 

4. Przy zachowaniu przepisów prawa 
i ustaleń planu, po zakończeniu budowy ustala sić 
obowiązek przywrócenia dotychczasowego zago-
spodarowania terenu, tzn. zagospodarowania 
istniejącego przed rozpoczćciem robót budowla-
nych i zgodnego z ewidencją gruntów. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 11. Dla terenu infrastruktury technicznej – ga-
zownictwo, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem „G”, ustala sić obowiązujące parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1. Przeznaczenie podstawowe: strefa kontro-
lowana gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 
wraz z linią światłowodową, zapewniającą telefo-
niczną łączność dyspozytorską i realizującą funkcjć 
teletransmisji danych. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz urządzenia towa-
rzyszące. 

3. Ustala sić ułożenie gazociągu, sieci infra-
struktury technicznej w wykopie, na średniej głć-
bokości ok. 1,25m (licząc od powierzchni terenu do 
osi gazociągu). 

4. W granicach strefy kontrolowanej gazocią-
gu obowiązuje zakaz wznoszenia budynków, sa-
dzenia drzew, krzewów i podejmowania działalno-
ści mogącej zagrozić trwałości gazociągu. 

5. Na terenach leśnych, przez które prowa-
dzona jest trasa gazociągu w pasie 4.00m wyma-
gane jest trwałe wylesienie dla potrzeb eksploata-
cji gazociągu. 

6. Kolizje gazociągu z urządzeniami technicz-
nymi należy rozwiązać w projekcie budowlanym 
w postaci przejść podziemnych w tym: 

1) kolizje z urządzeniami infrastruktury tech-
nicznej takimi jak urządzenia wodociągo-
we, elektryczne, telekomunikacyjne itp. 
wymagają zabezpieczeń zgodnie z przepi-
sami szczególnymi i odrćbnymi. Gazociąg 
nie wymaga obsługi ze strony gminnych 
urządzeń infrastruktury technicznej, ani 
specjalnego dojazdu; 

2) kolizje wymagają uzgodnienia z zaintere-
sowanymi stronami. 

7. Ustala sić obowiązek zapewnienia dostćpu 
dysponentowi sieci infrastruktury technicznej do 
terenu zagospodarowanego w oparciu o plan: 

1) poprzez istniejące drogi publiczne; 
2) na pozostałych działkach, zajćtych przez 

gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą, na warunkach określonych w przepi-
sach prawa. 

8. Ustala sić obowiązek oznakowania prze-
biegu sieci infrastruktury technicznej, zrealizowa-
nej na podstawie ustaleń planu, na warunkach 
określonych w przepisach prawa szczególnych 
i odrćbnych. 
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§ 12. Dla terenów rolniczych i nieużytków oraz 
infrastruktury technicznej – gazownictwo, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami „R/G”, 
„ustala sić obowiązujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolni-
cze. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: strefa kontro-
lowana gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 
wraz z linią światłowodową, zapewniającą telefo-
niczną łączność dyspozytorską i realizującą funkcjć 
teletransmisji danych, urządzenia infrastruktury 
technicznej oraz urządzenia towarzyszące. 

3. Ustala sić ułożenie gazociągu, sieci infra-
struktury technicznej w wykopie, na średniej głć-
bokości ok. 1,25m (licząc od powierzchni terenu do 
osi gazociągu). 

4. Zakaz wznoszenia budynków. W granicach 
strefy kontrolowanej gazociągu obowiązuje także 
zakaz sadzenia drzew, krzewów i podejmowania 
działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu. 

5. Dla istniejącej napowietrznej linii elektro-
energetycznej ustala sić strefć ochronną 15,00 m 
liczoną od osi linii. Obowiązują ograniczenia 
w lokalizacji inwestycji wynikające z przepisów 
szczególnych. 

6. Warunki zagospodarowania terenów 
wzdłuż trasy gazociągu na okres trwania budowy: 

1) na czas budowy teren zajćty zostanie przez 
komunikacjć, wykop, hałdć gruntu, miejsce 
na składowanie rur, itp.; 

2) w pasie robót ziemnych wymagane jest 
zdjćcie i zabezpieczenie humusu; 

3) w szczególnych przypadkach dopuszcza sić 
budowć dróg tymczasowych; 

4) po zakończeniu robót należy zrekultywo-
wać i przywrócić teren do stanu sprzed 
rozpoczćcia budowy. 

7. Kolizje gazociągu z urządzeniami technicz-
nymi należy rozwiązać w projekcie budowlanym 
w postaci przejść podziemnych w tym: 

1) kolizje z urządzeniami infrastruktury tech-
nicznej takimi jak urządzenia wodociągo-
we, elektryczne, telekomunikacyjne itp. 
wymagają zabezpieczeń zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi i szczególnymi; Gazociąg 
nie wymaga obsługi ze strony gminnych 
urządzeń infrastruktury technicznej, ani 
specjalnego dojazdu. 

2) kolizje wymagają uzgodnienia z zaintere-
sowanymi stronami. 

8. Ustala sić obowiązek zapewnienia dostćpu 
dysponentowi sieci infrastruktury technicznej do 
terenu zagospodarowanego w oparciu o plan: 

1) poprzez istniejące drogi publiczne; 
2) na pozostałych działkach, zajćtych przez 

gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą, na warunkach określonych w przepi-
sach prawa. 

9. Ustala sić obowiązek oznakowania prze-
biegu sieci infrastruktury technicznej, zrealizowa-

nej na podstawie ustaleń planu, na warunkach 
określonych w przepisach prawa. 
 

§ 13. Dla terenów lasów /duktów leśnych/ oraz 
infrastruktury technicznej – gazownictwo, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami „Ls/G”, 
„ustala sić obowiązujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny leśne. 
2. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz urządzenia towa-
rzyszące. 

3. Zakaz wznoszenia budynków. 
4. Dopuszcza sić wylesienie na czas trwania 

budowy. Warunki zagospodarowania terenu na 
okres trwania budowy należy uzgodnić z jednostką 
zarządzającą lasem. 

5. Warunki zagospodarowania terenów 
wzdłuż trasy gazociągu i strefy kontrolowanej na 
okres trwania budowy: 

1) na czas budowy teren zajćty zostanie przez 
komunikacjć, wykop, hałdć gruntu, miejsce 
na składowanie rur, itp.; 

2) w pasie robót ziemnych wymagane jest 
zdjćcie i zabezpieczenie humusu; 

3) w szczególnych przypadkach dopuszcza sić 
budowć dróg tymczasowych; 

4) po zakończeniu robót należy zrekultywo-
wać teren i ponownie zadrzewić. 

 
§ 14. Dla terenu komunikacji publicznej – droga 
gminna / dojazdowa, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „KDd” ustala sić obowiązujące 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - droga 
publiczna gminna - dojazdowa. 

2. Przeznaczenie uzupełniające – linia gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia DN 150 wraz ze strefą 
kontrolowaną, linia światłowodowa zapewniająca 
telefoniczną łączność dyspozytorską i realizująca 
funkcjć teletransmisji danych, urządzenia infra-
struktury technicznej oraz urządzenia towarzyszą-
ce. 

3. Szerokość w liniach rozgraniczających te-
reny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasa-
dach zagospodarowania zgodnie z rysunkiem 
planu. 

4. Utwardzenie nawierzchni ze spadkiem 
umożliwiającym swobodny spływ wody opadowej 
do kanalizacji deszczowej lub inne odprowadzanie, 
zagospodarowanie z uwzglćdnieniem przepisów 
rozporządzenia w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego. 

5. Przejście drogi o nawierzchni asfaltowej 
wykonać przeciskiem lub przewiertem, bez naru-
szenia konstrukcji jezdni, w rurach przeciskowych. 
 
§ 15. Dla terenu komunikacji publicznej – droga 
powiatowa / lokalna, oznaczonego na rysunku 
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planu symbolem „KDl” ustala sić obowiązujące 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - droga 
publiczna powiatowa - lokalna. 

2. Przeznaczenie uzupełniające – linia gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia DN 150 wraz ze strefą 
kontrolowaną, linia światłowodowa zapewniająca 
telefoniczną łączność dyspozytorską i realizująca 
funkcjć teletransmisji danych, urządzenia infra-
struktury technicznej oraz urządzenia towarzyszą-
ce. 

3. Szerokość w liniach rozgraniczających te-
reny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasa-
dach zagospodarowania zgodnie z rysunkiem 
planu. 

4. Utwardzenie nawierzchni ze spadkiem 
umożliwiającym swobodny spływ wody opadowej 
do kanalizacji deszczowej lub inne odprowadzanie, 
zagospodarowanie z uwzglćdnieniem przepisów 
rozporządzenia w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego. 

5. Przejście drogi o nawierzchni asfaltowej 
wykonać przeciskiem lub przewiertem, bez naru-
szenia konstrukcji jezdni, w rurach przeciskowych. 
 
§ 16. Dla terenów wód powierzchniowych śródlą-
dowych, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem „WS” ustala sić obowiązujące parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – wody 
powierzchniowe śródlądowe – rzeka Warta, rów. 

2. Przeznaczenie uzupełniające – infrastruktu-
ra techniczna. 

3. Pozostawienie cieków w formie otwartej. 
4. Przejścia poprzeczne gazociągiem przez 

rzekć wykonać metodą przewiertu zgodnie 

z warunkami wydanymi przez dysponentów oraz 
zgodnie z przepisami szczególnymi i odrćbnymi. 

5. Przejścia gazociągu przez siedliska przy-
rodnicze wodne z zastosowaniem metod bezwy-
kopowych tj. przewiertów lub przecisków pod 
dnem. 

6. Zapewnienie dostćpności do cieków w ce-
lu konserwacji i utrzymania – zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrćbnymi. 

 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 17. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) dla terenów o nowych funkcjach 
wyznaczonych w planie ustala sić 5% stawkć słu-
żącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości. 
 
§ 18. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednoli-
ty Dz. U. 121 poz. 1266 z 2004r. ze zmianami) ni-
niejszym planem, zgodnie z decyzją Ministra Śro-
dowiska z dnia 15 lipca 2011 r., znak: ZS – W – 
2120-85-2/2011. 
 
§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Wójtowi Nowego Miasta nad Wartą. 
 
§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

1. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega 
również publikacji na stronie internetowej 
gminy.  

 
Wiceprzewodniczący Rady  

(-) Zofia Kćdziora 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr X / 81 /2011 
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

z dnia 21 lipca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X / 81 /2011 

Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą 
z dnia 21 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
relacji złoża gazu Miłosław – Winna Góra – KGZ 
Radlin II w obszarze gminy Nowe Miasto nad War-
tą. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy Nowe Miasto nad 
Wartą rozstrzyga, co nastćpuje:  

Na podstawie Rozstrzygnićcia Wójta Gminy 
Nowe Miasto nad Wartą załączonego do doku-
mentacji planistycznej w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla gazociągu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą relacji złoża gazu 
Miłosław – Winna Góra – KGZ Radlin II w obszarze 
gminy Nowe Miasto nad Wartą, wyłożonego do 
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, z powodu braku uwag nie roz-
strzyga sić o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr X / 81 /2011 

Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą 
z dnia 21 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI 

I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH 
W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GAZOCIĄGU WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RELACJI ZŁOŻA GAZU MIŁOSŁAW – WINNA GÓRA – KGZ RADLINII 

W OBSZARZE GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Nowe Miasto 
nad Wartą określa nastćpujący sposób realizacji 
infrastruktury technicznej, należących do zadań wła-
snych gminy oraz zasady ich finansowania:  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591) zadania własne 
gminy. 
 
§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy: 

1. Realizowane bćdzie zbrojenie i dozbrojenie 
terenu zgodnie z przepisami prawa materialnego 
i finansowego w tym zakresie. 

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
zbrojenia terenu bćdą wymagały zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie gminy pochodzą-
cych z dochodów własnych gminy i innych źródeł. 

3. Poszczególne zadania bćdą realizowane si-
łami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji sił 
zewnćtrznych. 

4. W każdym przypadku wyłonienie wykonawcy 
powinno odbywać sić w trybie i na zasadach okre-
ślonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy: 

1. Powyższe zadania finansowane bćdą ze środ-
ków krajowych i unijnych. Środki krajowe pochodzić 
bćdą ze środków własnych gminy i budżetu państwa, 
funduszy i dotacji celowych, pożyczek i kredytów, 
środków instytucji pozabudżetowych. Finansowanie 
inwestycji bćdzie odbywać sić poprzez: 

a) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilno – praw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nie-
ruchomości. 

b) wydatki z budżetu gminy, 
c) współ finansowanie środkami zewnćtrznymi, 

poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
- dotacji unijnych, 
- dotacji samorządu województwa, 
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
- kredytów i pożyczek bankowych, 
- innych środków zewnćtrznych. 

2. Dopuszcza sić udział innych niż gmina inwe-
storów w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej. 

3. Rozstrzygnićcie nie jest uchwałą budżetową 
w sprawie planowanych wydatków na inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej  

czćsci
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