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nieruchomoċci, łącznego zobowiązania pienićďnego od osób fizycznych 
w drodze inkasa oraz okreċlenia inkasentów i ich wynagrodzenia. 26608 

4444 – nr XI/68/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Ďelazków  w sprawie 
szczegółowych zasad objćcia doďywianiem dzieci, osób dorosłych i 
rodzin z terenu Gminy Ďelazków . 26610 

4445 – nr XXII/116/2011 z dnia 2 wrzeċnia 2011 r. Rady Miejskiej Jarocin w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoďonego w rejonie ul. Bogusław na obszarze miasta Jarocina 26611 

4446 – nr XII/163/2011  z dnia 2 wrzeċnia 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w spra-
wie ustalenia wysokoċci opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna. 26619 

4447 – nr XII/164/2011 z dnia 2 wrzeċnia 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w spra-
wie maksymalnej wysokoċci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz 
zasad jego ustalania 26620 

4448 – nr X/70/2011 z dnia 2 wrzeċnia 2011 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce  w sprawie zmiany uchwały XXVI / 164 / 05 Rady Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielenia pomocy materialnej dla uczniów 26620 

SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 
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gminy Czajków za rok 2010. 26621 
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UCHWAŁA NR XI/57/11 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU 

 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego 
gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoże gazu Miłosław 

E – Winna Góra – KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 
106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113 i Nr 117, 
poz. 679) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany 
Dz. U. z 2004 Nr 6 poz. 41, Dz. U. z 2004 r. Nr 141 
poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 
poz. 319, Dz. U. z 2006.r. Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227, Dz. U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1237, Dz. U. 
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z. 2008 r. Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24 
poz. 124, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2010 r. Nr 119 
poz. 804, Dz. U. z 2010 r. Nr 149 poz. 996, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2010 r. Nr 130 
poz.871, Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159). Rada 
Miejska w Miłosławiu uchwala co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla oċrodka produkcyjnego 
gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoďe gazu 
Miłosław E – Winna Góra – KGZ Radlin II odcinek 
na terenie gminy Miłosław, obrćb: Bugaj - po 
stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miłosław (uchwała nr XI/60/99 z dnia 
7.12.1999 r. Rady Miejskiej w Miłosławiu w spra-
wie uchwalenia Studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miłosław, zmieniona uchwałą nr X/56/11 z dnia 
12.07.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Miłosław. Granice ob-
szarów objćtych planem zostały naniesione na 
rysunku planu. 

2. Plan miejscowy składa sić z treċci niniej-
szej uchwały oraz niďej wymienionych załączników 
stanowiących jej integralną czćċć: 

1) rysunku planu – w skali 1:1000 – załącznik 
nr 1A, 1B, 1C; 

2) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go wyłoďonego do publicznego wglądu – 
załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do za-
daĉ własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania – załącznik nr 3. 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2. Przedmiotem ustaleĉ planu są: 
1) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym obejmującej 
oċrodek produkcyjny gazu, w tym strefć 
przyodwiertową oraz gazociąg wysokiego 
ciċnienia DN150 wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą; 

2) ustalenie przeznaczenia terenów; 
3) okreċlenie sposobów zagospodarowania 

terenów i warunków zabudowy. 
 
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) ustawie – naleďy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z póčn. 
zmianami; 

2) przeznaczeniu podstawowym – naleďy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, któ-
re powinno przewaďać na obszarze 
w obrćbie linii rozgraniczających, okreċlo-
ne symbolem; 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niď podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

4) gazociągu – naleďy przez to rozumieć gazo-
ciąg DN150 wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą; 

5) infrastrukturze technicznej - naleďy przez to 
rozumieć urządzenia, sieci przesyłowe i 
związane z nimi obiekty ċwiadczące nie-
zbćdne i podstawowe usługi dla obiektów 
budowlanych lub jednostek osadniczych 
w zakresie elektroenergetyki, dostarczania 
ciepła, wody, gazu, usuwania ċcieków i 
odpadów, komunikacji, teletechniki itp. 
w tym gazociąg z infrastrukturą towarzy-
szącą; 

6) strefie przyodwiertowej – naleďy przez to 
rozumieć strefć, w obrćbie której zlokali-
zowana jest głowica odwiertu i odbywa sić 
wydobywanie gazu; 

7) strefie kontrolowanej – naleďy przez to ro-
zumieć obszar wyznaczony po obu stro-
nach gazociągu, w którym operator sieci 
gazowej podejmuje czynnoċci w celu za-
pobieďenia działalnoċci mogącej mieć ne-
gatywny wpływ na trwałoċć i prawidłową 
eksploatacjć gazociągu. Szerokoċć strefy 
kontrolowanej, której linia ċrodkowa po-
krywa sić z osią gazociągu wynosi dla ga-
zociągu wysokiego ciċnienia DN 150 – 4 m, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

8) pasie montaďowym gazociągu – naleďy 
przez to rozumieć obszar przeznaczony do 
prowadzenia robót wykonawczych związa-
nych z budową gazociągu; 

 
§ 4. Nastćpujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu: 

1) granice obszarów objćtych planem, obej-
mujące teren oċrodka produkcyjnego gazu, 
w tym strefć przyodwiertową oraz pas 
montaďowy gazociągu DN150 wraz z infra-
strukturą towarzyszącą; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu oraz oznaczenia graficzne i lite-
rowe dotyczące przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 
§ 5. Na obszarach objćtych planem ustala sić na-
stćpujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny infrastruktury technicznej gazowni-
czej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 1G-19G; 

2) tereny lasów i infrastruktury technicznej 
gazowniczej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1ZL/G-23ZL/G; 
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3) tereny rolnicze i infrastruktury technicznej 
gazowniczej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1R/G-4R/G; 

4) tereny dróg leċnych dojazdowych i infra-
struktury technicznej gazowniczej, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 1KD/G-
5KD/G; 

5) teren drogi leċnej dojazdowej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KD; 

6) teren wód powierzchniowych ċródlądo-
wych i infrastruktury technicznej gazowni-
czej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lami WS/G; 

7) tereny infrastruktury technicznej telekomu-
nikacyjnej i infrastruktury technicznej ga-
zowniczej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1T/G, 2T/G; 

8) teren zabudowy techniczno-produkcyjnej 
związanej z przemysłem gazowniczym - 
oċrodek produkcyjny gazu, oznaczony na 
rysunku planu symbolem PG; 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 6. W zakresie szczegółowego okreċlenia przezna-
czenia terenów ustala sić: 

1) na terenach infrastruktury technicznej ga-
zowniczej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1G-19G jako przeznaczenie 
podstawowe ustala sić realizacjć gazociągu 
wraz ze strefą kontrolowaną. Dla gruntów 
leċnych uzyskano zgodć na stałą zmianć 
przeznaczenia gruntów leċnych na cele nie-
leċne na czas eksploatacji gazociągu, 
zgodnie z decyzją Nr ZS-W-2120-79-4/2011 
z dnia 16.08.2011r. wydaną przez Ministra 
Ċrodowiska ; 

2) na terenach lasów i infrastruktury tech-
nicznej gazowniczej, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1ZL/G-23ZL/G jako 
przeznaczenie podstawowe ustala sić tere-
ny lasów. Dopuszcza sić czasową zmianć 
przeznaczenia gruntów leċnych, niezbćd-
nych dla wykonywania prac montaďowych, 
na cele nieleċne na czas budowy gazociągu 
zgodnie z decyzją Nr ZS-W-2120-79-4/2011 
z dnia 16.08.2011 r. wydaną przez Ministra 
Ċrodowiska. Po zakoĉczeniu prac, grunty 
leċne naleďy zrekultywować; 

3) na terenach rolniczych i infrastruktury 
technicznej gazowniczej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1R/G-4R/G jako 
przeznaczenie podstawowe ustala sić tere-
ny rolnicze. Na terenach rolniczych do-
puszcza sić okresowe działania związane 
z realizacją gazociągu; 

4) na terenach dróg leċnych dojazdowych 
i infrastruktury technicznej gazowniczej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1KD/G-5KD/G jako przeznaczenie podsta-
wowe ustala sić tereny dróg leċnych do-

jazdowych. Jako przeznaczenie dopusz-
czalne ustala sić realizacjć gazociągu wraz 
ze strefą kontrolowaną oraz czasowe zajć-
cie drogi na czas budowy gazociągu na wa-
runkach uzyskanych od właċciwych zarząd-
ców dróg. Dopuszcza sić takďe adaptowa-
nie istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz realizacjć nowych elementów 
sieci; 

5) na terenie drogi leċnej dojazdowej, ozna-
czonym na rysunku planu symbolem KD 
jako przeznaczenie podstawowe ustala sić 
teren drogi leċnej dojazdowej. Jako prze-
znaczenie dopuszczalne ustala sić teren in-
frastruktury technicznej; 

6) na terenie wód powierzchniowych ċródlą-
dowych i infrastruktury technicznej gazow-
niczej, oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem WS/G jako przeznaczenie podsta-
wowe ustala sić teren cieku wodnego. Jako 
przeznaczenie dopuszczalne ustala sić te-
ren realizacji gazociągu wraz ze strefą kon-
trolowaną. Dopuszcza sić takďe realizacjć 
innej infrastruktury technicznej; 

7) na terenach infrastruktury technicznej tele-
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej 
gazowniczej, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1T/G, 2T/G jako przeznacze-
nie podstawowe ustala sić teren infrastruk-
tury technicznej telekomunikacyjnej. Jako 
przeznaczenie dopuszczalne ustala sić te-
ren realizacji gazociągu wraz ze strefą kon-
trolowaną. Dopuszcza sić takďe realizacjć 
innej infrastruktury technicznej; 

8) na terenie zabudowy techniczno-
produkcyjnej związanej z przemysłem ga-
zowniczym - oċrodek produkcyjny gazu 
wraz ze strefą przyodwiertową, oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem PG jako 
przeznaczenie podstawowe ustala sić teren 
pod instalacjć technologiczną związaną 
z wydobywaniem i uzdatnianiem gazu 
ziemnego - odwiert Winna Góra 1 oraz te-
ren zabudowy związanej z wydobywaniem 
i uzdatnianiem gazu a takďe zabudowy ad-
ministracyjno-socjalnej, garaďy, budynków 
gospodarczych. Jako przeznaczenie do-
puszczalne ustala sić teren infrastruktury 
technicznej nie związanej z produkcją gazu; 

 
§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji obiektów wymienionych 
w przepisach odrćbnych w strefach kontro-
lowanych; 

2) zagospodarowanie zielenią wolnych od 
utwardzenia powierzchni terenu PG; 

 
§ 8. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) bezodpadowe prowadzenie gospodarki 
masami ziemnymi i selektywne gromadze-
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nie warstw: humusowej i mineralnej 
w czasie budowy gazociągu; 

2) zakaz prowadzenia prac budowlanych na-
ruszających ustalenia okresów ochronnych 
zwierząt; 

3) wszelkie oddziaływania związane z budową 
gazociągu oraz oċrodka produkcyjnego ga-
zu a takďe związane z przesyłem gazu 
i działalnoċcią prowadzoną na terenie 
oċrodka produkcyjnego gazu, oznaczonym 
symbolem PG nie mogą powodować prze-
kroczenia standardów jakoċci ċrodowiska, 
okreċlonych przepisami odrćbnymi, poza 
granicami terenów objćtych planem; 

4) wokół odwiertu obowiązuje strefa ochron-
na wynoszącą 50 m od odwiertu, zgodnie 
przepisami odrćbnymi; 

5) realizacja gazociągu nie moďe pogorszyć 
stosunków wodnych na terenach przyle-
głych; 

6) skrzyďowanie gazociągu z ciekiem wodnym 
WS/G naleďy wykonać zgodnie 
z uzyskanym pozwoleniem wodno-
prawnym; 

7) nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego 
skarp cieku, uszkodzonego w wyniku prac 
ziemnych, odbudowy ciągów drenarskich, 
w przypadku ich naruszenia oraz zapew-
nienia dostćpnoċci do cieku, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

8) wody opadowe i roztopowe z połaci da-
chowych projektowanych budynków na te-
renie PG oraz wody z utwardzonych na-
wierzchni drogowych naleďy odprowadzać 
powierzchniowo lub do wód powierzch-
niowych po spełnieniu warunków, okreċlo-
nych w obowiązujących przepisach 
w zakresie ochrony ċrodowiska; 

9) dla celów grzewczych dla terenu PG naleďy 
stosować energić elektryczną lub wytwa-
rzać energić stosując paliwa charakteryzu-
jące sić niskimi wskačnikami emisji sub-
stancji do powietrza, takie jak: gaz, oleje 
opałowe, paliwa stałe lub alternatywne 
čródła energii; 

10) w przypadku lokalizacji na terenie PG emi-
torów zanieczyszczeĉ powietrza nakaz za-
stosowania urządzeĉ redukujących emisjć 
substancji powstałych w procesie spalania; 

11) odpady z terenu PG naleďy gromadzić 
i segregować w miejscach ich powstawa-
nia w sposób umoďliwiający zorganizowa-
ny wywóz do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania, zgodnie z przepisami odrćbnymi 
oraz zgodnie z zapisami Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Miłosław; 

 
§ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić: 

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego zobowiązuje sić Inwestora do 

prowadzenia badaĉ archeologicznych przy 
realizacji inwestycji. Pozwolenie na bada-
nia archeologiczne Inwestor winien uzy-
skać przed otrzymaniem pozwolenia na 
budowć; 

2) nie okreċla sić innych zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej z uwagi na nie wy-
stćpowanie wymienionych zagadnieĉ na 
obszarze objćtym planem; 

 
§ 10. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych nie sprecyzowano ustaleĉ z uwagi na 
nie wystćpowanie przestrzeni publicznych 
w rozumieniu ustawy; 
 
§ 11. W zakresie parametrów i wskačników zabu-
dowy i zagospodarowania terenów ustala sić: 

1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
na terenie PG, w odległoċci 4 m od linii 
rozgraniczających teren KD, zgodnie rysun-
kiem planu; 

2) na terenie PG wielkoċć powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki 
nie moďe przekraczać 45%; 

3) na terenie PG minimalny udział powierzch-
ni biologicznie czynnej powinien wynosić 
20%; 

4) na terenie PG ustala sić maksymalną wy-
sokoċć budynków na 12 m n.p.t. 
i maksymalną wysokoċć budowli 
i urządzeĉ technologicznych na 60 m n.p.t.. 
Obowiązuje nakaz zgłoszenia do Dowódz-
twa Sił Powietrznych obiektów o wysokoċci 
powyďej 50,0 m n. p. t.; 

5) ustala sić moďliwoċć realizacji kaďdego ro-
dzaju dachów w budynkach na terenie PG; 

 
§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów ustala sić : 

1) nakaz uwzglćdnienia ograniczeĉ wynikają-
cych z lokalizacji obszaru objćtego planem 
na terenie Ďerkowsko - Czeszewskiego Par-
ku Krajobrazowego; 

2) nakaz uwzglćdnienia ograniczeĉ wynikają-
cych z lokalizacji obszaru objćtego planem 
na obszarze specjalnej ochrony ptaków Na-
tura 2000 Dolina Ċrodkowej Warty PLB 
300002, który jest wraďliwy pod wzglćdem 
zmiany reďimu hydrologicznego. Przedmio-
tem ochrony są ptaki, m.in. kania ruda, bo-
cian czarny, ďuraw, dzićcioł ċredni, podróď-
niczek, derkacz, błotniak zboďowy, błotniak 
łąkowy, gćgawa, rycyk, kulik wielki; 

3) nakaz uwzglćdnienia ograniczeĉ wynikają-
cych z lokalizacji obszaru objćtego planem 
na obszarze 4 rodzajów siedlisk wymienio-
nych w Standardowym Formularzu Danych 
dla proponowanego obszaru mającego 
znaczenie dla Wspólnoty Lasy Ďerkowsko-
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Czeszewskie - PLH 300053, stanowiących 
przedmiot ochrony tego obszaru. Są to: 
grąd ċrodkowoeuropejski i subkontynen-
talny, łćgowe lasy dćbowo - wiązowo – je-
sionowe, niďowe i górskie ċwieďe łąki uďyt-
kowane ekstensywnie oraz nadrzeczny łćg 
topolowy. Podstawą ochrony lasów łćgo-
wych powinna być przede wszystkim 
ochrona warunków siedliskowych, w któ-
rych funkcjonuje ten typ ekosystemu, w 
tym przede wszystkim ochrona warunków 
wodnych; 

4) dla przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na ċrodowisko lub gdy zachodzi 
podejrzenie, ďe przedsićwzićcie moďe od-
działywać na obszar Natura 2000, obowią-
zuje przeprowadzenie procedury admini-
stracyjnej: postćpowania w sprawie oceny 
oddziaływania na ċrodowisko, zgodnie 
z przepisami szczególnymi; 

 
§ 13. W zakresie zasad scalania i podziału nieru-
chomoċci ustala sić: 

1) dopuszczenie podziału terenów objćtych 
planem, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) dopuszczenie wydzielenia z terenu PG dzia-
łek o wielkoċci wynikającej z potrzeb tech-
nologicznych dla infrastruktury technicznej, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) nie przewiduje sić scalania i podziału nie-
ruchomoċci w rozumieniu przepisów od-
rćbnych; 

 
§ 14. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu w tym zakazu zabudowy ustala sić: 

1) zajćcie na czas budowy gazociągu terenów, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1ZL/G-23ZL/G, 1R/G-4R/G, 1KD/G-5KD/G, 
WS/G, 1T/G, 2T/G; 

2) nakaz uwzglćdnienia ograniczeĉ dla strefy 
kontrolowanej, wynikających z przepisów 
odrćbnych na terenach:1KD/G-5KD/G, 
WS/G, 1T/G, 2T/G; 

3) w obrćbie czćċci oċrodka produkcyjnego 
PG, objćtej strefą ochronną odwiertu, zakaz 
lokalizowania jakichkolwiek obiektów nie-
związanych z ruchem zakładu górniczego, 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić: 

1. W zakresie komunikacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenów objćtych 

planem odbywać sić bćdzie na dotychcza-
sowych zasadach, poprzez drogi leċne do-
jazdowe 1KD/G - 5KD/G w dotychczaso-
wych parametrach jezdni oraz drogć leċną 
dojazdową KD; 

2) nakaz wykonania skrzyďowaĉ gazociągu 
z drogami zgodnie z przepisami odrćbnymi 

o zachowaniu skrajni drogowej. Przy rów-
noległym do dróg przebiegu gazociągu, 
ustala sić obowiązek zachowania odległo-
ċci wymaganych w obowiązujących przepi-
sach; 

3) przy równoległym do dróg przebiegu gazo-
ciągu, ustala sić obowiązek uzgadniania 
z operatorem gazociągu rozmieszczenia 
elementów oznakowania drogowego oraz 
znaków informacji turystycznej; 

4) dla terenu PG naleďy zabezpieczyć miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
wymiarze 1 miejsce postojowe na 3 za-
trudnionych oraz zorganizowanie miejsc 
przeładunku na terenie własnym; 

5) na obszarach objćtych planem naleďy za-
bezpieczyć drogi poďarowe, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 
1) zaopatrzenie w wodć terenu PG z wodo-

ciągu wiejskiego po zrealizowaniu uzupeł-
niającej sieci wodociągowej wzdłuď istnie-
jących dróg z dopuszczeniem indywidual-
nych rozwiązaĉ w zakresie zaopatrzenia w 
wodć, zgodnie z przepisami szczególnymi; 

2) nakaz zabezpieczenia wody dla celów ga-
ċniczych w iloċci zapewniającej jej wyma-
gane zapotrzebowanie dla celów przeciw-
poďarowych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

3. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) zasilanie w energić elektryczną po zreali-
zowaniu stacji transformatorowej na tere-
nie PG, z dopuszczeniem zmiany lokalizacji 
lub wykorzystania istniejącej stacji elektro-
energetycznej i zapewnienie zasilania li-
niami napowietrznymi nn lub kablowymi 
na warunkach okreċlonych przez dostawcć 
- po uzgodnieniu z zakładem energetycz-
nym i uzyskaniu odpowiedniej słuďebnoċci 
gruntowej; 

2) realizacja i finansowanie inwestycji elek-
troenergetycznych oraz usuwanie kolizji 
projektowanych obiektów z istniejącymi 
sieciami energetycznymi bćdącymi wła-
snoċcią gestora sieci - zgodnie 
z przepisami odrćbnymi oraz na podstawie: 
warunków przyłączenia albo usunićcia koli-
zji, które okreċli gestor sieci na wniosek za-
interesowanych podmiotów; 

4. W zakresie telekomunikacji ustala sić do-
puszczenie rozbudowy istniejących sieci teleko-
munikacyjnych przy załoďeniu sukcesywnej wy-
miany linii napowietrznych na linie telefoniczne 
kablowe doziemne. Sposób i warunki usuwania 
kolizji z planowanym przebiegiem gazociągu, 
okreċlą w porozumieniu zainteresowane strony; 

5. W zakresie wszystkich sieci infrastruktury 
technicznej: 

1) nakaz wykonania skrzyďowaĉ gazociągu z 
innymi instalacjami podziemnymi i napo-
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wietrznymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz obowiązek uzgadniania 
rozwiązaĉ technicznych tych skrzyďowaĉ 
z właċcicielami instalacji na bazie warun-
ków technicznych; 

2) inne elementy uzbrojenia – na warunkach 
okreċlonych w przepisach szczególnych 
i przy uwzglćdnieniu ograniczeĉ wynikają-
cych z przebiegu gazociągu; 

3) dopuszczenie lokalizowania na terenie PG 
urządzeĉ technicznych obsługi obiektów 
budowlanych i obiektów pomocniczych 
słuďących zaopatrzeniu w wodć, energić 
elektryczną oraz związane z odprowadze-
niem ċcieków lub innymi elementami 
uzbrojenia pod warunkiem uzyskania od-
powiedniej słuďebnoċci gruntowej. 

 
§ 16. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów ustala sić: 

1) dopuszczenie tymczasowego zajćcia na 
budowć gazociągu pasów terenów, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 
1ZL/G-23ZL/G oraz 1R/G, 2R/G; 

2) nakaz przywrócenie do stanu pierwotnego 
terenów zajćtych tymczasowo po zakoĉ-
czeniu prac budowlanych; 

3) dopuszczenie lokalizowania tymczasowych 
obiektów budowlanych i obiektów małej 
architektury na terenie PG; 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 17. Ustala sić stawkć, słuďącą naliczaniu jednora-
zowych opłat, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 
i w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokoċci 0 %. 
 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy Miłosław. 
 
§ 19. Uchwała w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w ďycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Wielko-
polskiego. 

 
 Przewodniczący  

Rady Miejskiej  
(-) inď. Jarosław Sobczak 
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Załącznik nr 1a 
do uchwały nr XI/57/11 

Rady Miejskiej w Miłosławiu 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1b 
do uchwały nr XI/57/11 

Rady Miejskiej w Miłosławiu 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1c 
do uchwały nr XI/57/11 

Rady Miejskiej w Miłosławiu 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/57/11 

Rady Miejskiej w Miłosławiu 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIE-

SIONYCH DO WYŁOĎONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OĊRODKA PRODUKCYJNEGO GAZU, STREFY PRZYODWIERTOWEJ 

ORAZ GAZOCIĄGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RELACJI: ZŁOĎE GAZU MIŁOSŁAW E-
WINNA GÓRA -KGZ RADLIN II ODCINEK NA TERENIE GMINY MIŁOSŁAW OBRĆB: BUGAJ WRAZ Z PROGNO-

ZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ĊRODOWISKO 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miejska w Miłosławiu rozstrzyga co nastćpu-
je: 
Na podstawie rozstrzygnićcia Burmistrza Gminy 
Miłosław z 11.07.2011r. w sprawie braku uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyłoďonego do publicznego wglą-
du wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko 
w dniach od 03.06.2011 do 08.07.2011r.nie roz-
strzyga sić o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/57/11 

Rady Miejskiej w Miłosławiu 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU O SPOSOBIE REALIZACJI  ZAPISANYCH W MIEJ-

SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OĊRODKA PRODUKCYJNEGO GAZU, 
STREFY PRZYODWIERTOWEJ ORAZ GAZOCIĄGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RELACJI: 

ZŁOĎE GAZU MIŁOSŁAW E-WINNA GÓRA -KGZ RADLIN II ODCINEK NA TERENIE GMINY MIŁOSŁAW OBRĆB 
: BUGAJ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁA-

SNYCH GMINY ORAZ ZASADNOĊCI ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 
111, ust. 2, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zmianami) Rada Miejska w Miłosławiu roz-
strzyga co nastćpuje: 
 

§ 1 Realizacja zamierzeĉ inwestycyjnych prze-
widzianych w przedmiotowym planie  , nie obciąďy 
budďetu gminy Miłosław. 
 
§ 2   1. W planie nie ustala sić terenów publicznych, 
których koszty realizacji miałyby w przyszłoċci obcią-
ďyć gminć Miłosław. 
 2. Kosztami zagospodarowania terenów objćtych 
planem, zgodnie z jego zapisami, obciąďony bćdzie 
inwestor 
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UCHWAŁA NR X/ 60 /11 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

 z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/161/09 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.40 
ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) 
uchwala sić, co nastćpuje : 

§ 1.  W uchwale nr XXIV/161/09 z dnia 26 lutego 2009 
r. wprowadza sić nastćpujące zmiany:  1) w § 
2 skreċla sić pkt 4, 2) dotychczasowy punkt 
5 otrzymuje numeracjć 4.   
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Odolanów. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady  
Gminy i Miasta Odolanów  

(-) Paweł Barczak 
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UCHWAŁA NR X/61/11 RADY GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE 

 z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 w sprawie: zmiany treści uchwały Nr XX/139/08 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 31 października 
2008 w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z póčniejszymi 
zmianami ) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedno-

lity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z póčniejszymi 
zmianami), uchwala sić, co nastćpuje:  

§ 1.  Zmienia sić treċć uchwały Nr XX/139/2008 z dnia 
31 pačdziernika 2008 w sprawie: zwolnienia z podat-
ku od nieruchomoċci, zmienionej uchwałą nr 
XXII/149/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie: 


