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UCHWA£A Nr XXVI/227/2009 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych oraz sieci
ruroci¹gów wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹- pomiêdzy odwiertami Jab³onna - 3, Jab³onna - 4, Jab³onna - 2,

Jab³onna - 1 i El¿bieciny - 1 do odwiertu Ruchocice - 4 - zwi¹zanych z zagospodarowaniem z³ó¿ gazu ziemnego,
El¿bieciny i Jab³onna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. 102
poz. 1055, 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), w
zwi¹zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. 123, poz. 803, 199, poz.

1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), po stwierdzeniu
zgodno�ci ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Rakoniewice, Rada Miejska w
Rakoniewicach uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego stref przyodwiertowych oraz sieci ruroci¹gów wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ - pomiêdzy odwiertami Jab³onna
- 3, Jab³onna - 4, Jab³onna - 2, Jab³onna - 1 i El¿bieciny - 1 do
odwiertu Ruchocice - 4 - zwi¹zanych z zagospodarowaniem z³ó¿
gazu ziemnego El¿bieciny i Jab³onna.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce tre�ci¹
niniejszej uchwa³y.
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UCHWA£A Nr XXVI/226/2009 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr XXIII/198/2008 r. z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu okre�laj¹ce-
go dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysoko�æ stawek dodatków: za wys³ugê lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora�nych zastêpstw oraz zasad przyznawania i wysoko�æ

dodatku mieszkaniowego w roku 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z
2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska w Rakonie-
wicach uchwala co nastêpuje:

§1. W tytule Uchwa³y Nr XXIII/198/2008 r. z dnia 23
grudnia 2008 r. oraz w §2 uchwa³y skre�la siê okre�lenie �w
roku 2009�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rako-
niewic.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gerard Tomiak
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§3. Integraln¹ czê�ci¹ planu s¹:

1) rysunki planu w skali 1:1000 - za³¹czniki nr: 1.1., 1.2., 1.3.,
1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. i 1.10.;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie sposobu realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy oraz zasad ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik
nr 3.

DZIA£ I

Postanowienia ogólne

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których
mowa w §2 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Rakoniewicach, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej;

3) rysunkach planu-nale¿y przez to rozumieæ rysunki w skali
1:1000, bêd¹ce za³¹cznikami nr 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.,
1.7., 1.8., 1.9. i 1.10. do niniejszej uchwa³y;

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

5) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które uzupe³nia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na ry-
sunkach planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

7) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wi-
bracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami;

8) sieciach infrastruktury technicznej - nale¿y przez to rozumieæ
kolektory zbiorcze, ruroci¹gi, linie elektroenergetyczne, �wia-
t³owody oraz inne sieci zwi¹zane bezpo�rednio z przesy³a-
niem p³ynów z³o¿owych oraz prawid³owym funkcjonowa-
niem inwestycji, bêd¹cej przedmiotem uregulowañ planu;

9) obiektach infrastruktury technicznej - nale¿y przez to rozu-
mieæ urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej, s³u¿¹-
ce do eksploatacji z³o¿a oraz umo¿liwiaj¹ce prawid³owe
funkcjonowanie strefy przyodwiertowej;

10) odleg³o�ci podstawowej - nale¿y przez to rozumieæ odle-
g³o�æ podstawow¹, zgodnie z tre�ci¹ zarz¹dzenia, o którym
mowa w §5 pkt 19.

§5. U¿yte w planie okre�lenia i nazewnictwo zosta³o zde-
finiowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:

1) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i
górnicze (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 228, poz. 1947
z pó�niejszymi zmianami);

2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity z 2007 r., Dz.U. Nr 19, poz. 115 z pó�niej-
szymi zmianami);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2006 r, Dz.U.  Nr 156, poz. 1118 z pó�niejszymi
zmianami);

4) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr
75, poz. 690 z pó�niejszymi zmianami);

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z pó�niejszymi zmianami);

6) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst
jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z pó�niejszymi
zmianami);

7) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le�nych (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. Nr 121, poz. 1266
z pó�niejszymi zmianami);

8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodo-
wiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z
pó�niejszymi zmianami);

9) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst
jednolity z 2007 r., Dz.U.  Nr 39, poz. 251 z pó�niejszymi
zmianami);

10) ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci
i porz¹dku w gminach (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr
236, poz. 2008 z pó�niejszymi zmianami);

11) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿a-
rowej (tekst jednolity z 2002 r., Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z
pó�niejszymi zmianami);

12) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz.U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563);

13) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo�ciami (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603
z pó�niejszymi zmianami);

14) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo¿a-
rowego zaopatrzenia w wodê oraz dróg po¿arowych (Dz.U.
z 2003 r., Nr 121, poz. 1139);

15) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ sieci gazowe (Dz.U. z 2001 r., Nr 97 poz. 1055);

16) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z
pó�niejszymi zmianami);
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17) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczególnych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiê-
wziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �ro-
dowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z pó�niejszymi
zmianami);

18) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowa-
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prze-
ciwpo¿arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 109,
poz. 961 z pó�niejszymi zmianami);

19) zarz¹dzenie Nr 25/2004 Prezesa Zarz¹du Spó³ki Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z dnia 23 sierpnia
2004 r.

§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i
zasad zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.

2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Rady Miejskiej
w Rakoniewicach N r VI11/61/2007 z dnia 30 maja 2007 r., w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych oraz
sieci ruroci¹gów wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ - pomiêdzy
odwiertami Jab³onna - 3, Jab³onna - 4, Jab³onna - 2, Jab³onna
- 1 i El¿bieciny - 1 do odwiertu Ruchocice - 4 -zwi¹zanych z
zagospodarowaniem z³ó¿ gazu ziemnego El¿bieciny i Jab³onna.

§7. 1. Planem objêto obszar o ca³kowitej powierzchni ok.
31,40 ha.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, po³o¿one s¹ w
gminie Rakoniewice, w obrêbach geodezyjnych: Komorówko,
Jab³onna, Wioska, Gnin, El¿bieciny, Ruchocice.

§8. Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami
zatwierdzenia, przedstawiono na rysunkach planu, o których
mowa w §3 pkt 1.

DZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

ROZDZIA£ I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania

§9. 1. Na obszarze objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹-
ce przeznaczenia podstawowe:

1) tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo, oznaczo-
ne na rysunkach planu symbolem G;

2) tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo - strefy
przyodwiertowe dla prowadzenia eksploatacji z³o¿a ropy
naftowej i gazu ziemnego:

- Jab³onna - 1, oznaczona na rysunku planu symbolem
Gs-J1,

- Jab³onna - 2, oznaczona na rysunku planu symbolem
Gs-J2,

- Jab³onna - 3, oznaczona na rysunku planu symbolem
Gs-J3,

- Jab³onna - 4 oznaczona na rysunku planu symbolem
Gs-J4,

- El¿bieciny - 1, oznaczona na rysunku planu symbolem
Gs-E1 oraz ponadto barw¹ niebiesk¹ - z wycink¹ lasu
na sta³e;

3) drogi wewnêtrzne - oznaczone na rysunkach planu sym-
bolem KDW.

2. Dla terenów infrastruktury technicznej - gazownictwo,
o których mowa w §30 uchwa³y, ustala siê przeznaczenie
uzupe³niaj¹ce w postaci dróg wewnêtrznych.

§10. Zgodnie z ustaw¹, o której mowa w §5 pkt 7, na cele
okre�lone w uchwale:

1) trwale zmienia siê przeznaczenie gruntów le�nych o po-
wierzchni ok. 3,20 ha, oznaczone na rysunkach planu
barw¹ niebiesk¹;

2) czasowo (na czas budowy) zmienia siê przeznaczenie
gruntów le�nych o powierzchni ok. 0,99 ha, oznaczone na
rysunkach planu barw¹ ró¿ow¹.

§11. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, okre�lonych w
uchwale, oznaczono na rysunkach planu liniami ci¹g³ymi.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§12. Planem ustala siê, ¿e:

1) na terenach stref przyodwiertowych: Jab³onna-1, Jab³on-
na-2, Jab³onna-3, Jab³onna - 4 i El¿bieciny - 1, zostan¹
zrealizowane obiekty i sieci infrastruktury technicznej, s³u-
¿¹ce eksploatacji z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego;

2) zagospodarowanie stref przyodwiertowych ustala siê zgod-
nie z przepisami prawa oraz ustaleniami planu.

§13. W ramach terenów infrastruktury technicznej - ga-
zownictwo (G) ustala siê realizacjê sieci infrastruktury tech-
nicznej.

1) Z zastrze¿eniem pkt 3, dla terenów G ustala siê szeroko�æ
maks. 20,00 m, zgodnie z rysunkami planu;

2) Szeroko�æ terenów G objêtych zmian¹ przeznaczenia na
sta³e b¹d� na czas budowy, ustala siê zgodnie z rysunkami
planu;

3) W ramach terenów G ustala siê strefê kontrolowan¹, o
szeroko�ci zgodnej, z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodar-
ki, o którym mowa w §5 pkt 15 uchwa³y oraz zarz¹dzeniem
Prezesa Zarz¹du Spó³ki Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo S.A., o którym mowa w §5 pkt 19;

4) Z zastrze¿eniem §23, zagospodarowanie terenów G nale¿y
realizowaæ zgodnie z przepisami prawa, na warunkach
okre�lonych w uchwale.

Poz. 2141
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ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§14. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, na obszarze objêtym pla-
nem nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni
ziemi, w tym celu nie nale¿y dopuszczaæ do niszczenia lub
uszkadzania powierzchni ziemi, poprzez niekorzystne prze-
kszta³canie jej budowy, w wyniku sk³adowania odpadów, a
tak¿e poprzez odprowadzanie �cieków.

2. Warunek powy¿szy nie dotyczy koniecznych zmian,
które wyst¹pi¹ w czasie budowy sieci i obiektów infrastruktury
technicznej, a zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusowej i
mineralnej.

3. Ustala siê obowi¹zek selektywnego gromadzenia
warstw: humusowej i mineralnej, przy czym ustala siê prowa-
dzenie bezodpadowej gospodarki masami ziemnymi.

§15. Zakazuje siê prowadzenia prac naruszaj¹cych, nieko-
rzystnie i trwale, stosunki gruntowo-wodne panuj¹ce na ob-
szarze objêtym planem oraz w jego s¹siedztwie.

§16. Zakazuje siê prowadzenia prac budowlanych naru-
szaj¹cych okresy ochronne ro�lin i zwierz¹t, ustanowione
prawem, w trakcie trwania tych¿e okresów.

§17. 1. Uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska, z zastrze¿eniem ust.
2, zwi¹zane z prowadzon¹ eksploatacj¹ z³ó¿ ropy naftowej i
gazu ziemnego oraz z u¿ytkowaniem sieci i obiektów infra-
struktury technicznej, nie mog¹ wykraczaæ poza granice ob-
szaru objêtego planem, o których mowa w §7.

2. Ustala siê obowi¹zek stosowania rozwi¹zañ tech-
nicznych, technologicznych i organizacyjnych umo¿liwia-
j¹cych zachowanie na terenach objêtych ochron¹ aku-
styczn¹ parametrów akustycznych przewidzianych w prze-
pisach prawa.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§18. 1. Wszelkie prace prowadzone na obszarze objê-
tym planem wymagaj¹ wcze�niejszych badañ archeologicz-
nych, w zakresie uzgodnionym z w³a�ciwymi s³u¿bami ochro-
ny zabytków.

2. W przypadku odkrycia, podczas prac ziemnych, przed-
miotu, co do którego istnieje przypuszczenie, ¿e jest on
zabytkiem, nale¿y wstrzymaæ roboty i powiadomiæ w³a�ciwe
s³u¿by ochrony zabytków.

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych

§19. 1. W zwi¹zku z realizacj¹ ustaleñ planu dopuszcza
siê, na czas budowy, zajêcie istniej¹cych w bezpo�rednim

s¹siedztwie duktów le�nych, na warunkach okre�lonych przez
dysponenta tych dróg.

2. Ustala siê, ¿e skrzy¿owania sieci infrastruktury tech-
nicznej z pozosta³ymi urz¹dzeniami infrastrukturalnymi oraz z
rowami melioracyjnymi nale¿y wykonywaæ zgodnie z przepi-
sami prawa oraz po uzyskaniu warunków od w³a�ciwych
jednostek.

ROZDZIA£ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy

Nie ustala siê

ROZDZIA£ VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo

powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych

§20. Wszelkie prace, w tym szczególnie prace ziemne na
terenach, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1 i 2, nale¿y
prowadziæ przy zachowaniu okre�lonych w przepisach wa-
runków bezpieczeñstwa powszechnego, bezpieczeñstwa po-
¿arowego, bezpieczeñstwa i higieny pracy, prawid³owej
oraz racjonalnej gospodarki z³o¿em, a tak¿e ochrony �rodo-
wiska.

ROZDZIA£ VIII

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§21. Dopuszcza siê realizacjê stref przyodwiertowych o
powierzchniach mniejszych ni¿ wskazane na rysunkach planu,
zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIA£ IX

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§22. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, w ramach terenów, o
których mowa w §9 ust. 1 pkt 1 ustala siê u³o¿enie elementów
sieci infrastruktury technicznej w wykopie, na g³êboko�ci min.
1,00 m, zachowuj¹c odpowiednie, przewidziane przepisami
prawa odleg³o�ci pomiêdzy poszczególnymi sieciami.

2. Dopuszcza siê u³o¿enie elementów sieci infrastruktury
technicznej na innej g³êboko�ci, je¿eli bêdzie to wynika³o z
warunków gruntowo-wodnych, przeszkód terenowych lub
innych wa¿nych wzglêdów technicznych.

§23. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, w strefie kontrolowanej
ustala siê zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, a tak¿e
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zakaz dokonywania jakichkolwiek wieloletnich nasadzeñ ziele-
ni �redniej i wysokiej.

2. Plan dopuszcza lokalizowanie, w strefie kontrolowanej,
innych nie wymienionych w planie obiektów i urz¹dzeñ, je¿eli
bêd¹ na to zezwala³y przepisy prawa, jednak po uzgodnieniu
z dysponentem sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

§24. 1. Plan po³o¿ony jest na terenach zaliczonych do
drugiej klasy lokalizacji.

2. Przy projektowaniu i budowie obiektów terenowych, w
s¹siedztwie sieci i obiektów infrastruktury technicznej, nale¿y
ka¿dorazowo zachowaæ odleg³o�ci podstawowe zgodne z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, w tym okre�lone w zarz¹-
dzeniu, o którym mowa w §5 pkt 19 oraz rozporz¹dzeniu, o
którym mowa w §5 pkt 18.

§25. 1. Z zastrze¿eniem ustaleñ planu, w szczególno�ci
ust. 2, ustala siê zachowanie dotychczasowego u¿ytkowania
terenów, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1.

2. Ustalenia ust. 1 nie dotycz¹ strefy kontrolowanej, o
której mowa w §13 pkt 3 oraz terenów G objêtych trwa³¹
zmian¹ przeznaczenia gruntów le�nych.

§26. Po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a, ustala siê le�ny
kierunek rekultywacji obszaru objêtego planem.

§27. 1. Ustala siê obowi¹zek oznakowania, przebiegu
sieci oraz lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej zreali-
zowanych na podstawie ustaleñ planu, na warunkach okre�lo-
nych w przepisach prawa.

2. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia dostêpu do elemen-
tów infrastruktury technicznej, o których mowa w ust. 1,
wy³¹cznie s³u¿bom technicznym, na warunkach okre�lonych
w przepisach prawa.

3. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia urz¹dzeñ, o któ-
rych mowa w ust. 1 przed dostêpem niepowo³anych osób,
zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIA£ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§28. 1. Obs³ugê stref przyodwiertowych: Jab³onna - 1,
Jab³onna - 2, Jab³onna - 3, Jab³onna - 4, El¿bieciny -1, w
infrastrukturê techniczn¹ ustala siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa, przy czym:

1) zaopatrzenie w wodê do celów technologicznych i celów
ppo¿. z w³asnych ujêæ zlokalizowanych na terenach stref
przyodwiertowych lub z lokalnej sieci wykonanej na po-
trzeby przedmiotowej inwestycji;

2) �cieki technologiczne (np. wody z³o¿owe, wody z procesu
odsalania): ustala siê zat³aczanie do zakwalifikowanego
do tego celu odwiertu, przy czym dopuszcza siê zlokali-
zowanie szczelnych zbiorników do gromadzenia ww. wód,

wówczas transport �cieków, poza obszar objêty planem,
bêdzie siê odbywa³ przy u¿yciu cystern lub odpowiedniej
instalacji; plan dopuszcza równie¿ realizacjê urz¹dzeñ i
instalacji s³u¿¹cych uzdatnianiu �cieków technologicz-
nych;

3) wody opadowe: ustala siê, ¿e nale¿y zastosowaæ rozwi¹-
zania techniczne zabezpieczaj¹ce grunt i wody gruntowe
przed przenikaniem do nich, okre�lonych w przepisach,
zwi¹zków chemicznych z wód opadowych i topniej¹cego
�niegu;

4) �cieki sanitarne: dopuszcza siê lokalizacjê zbiorników bez-
odp³ywowych;

5) odpady: ustala siê obowi¹zek wyznaczenia miejsca do
gromadzenia odpadów komunalnych oraz odpowiednio
oznakowanych i zabezpieczonych miejsc do gromadzenia
odpadów innych ni¿ komunalne; gospodarowanie tymi
odpadami musi byæ prowadzone zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami prawa. Odpady nale¿y gromadziæ w sposób
zabezpieczaj¹cy �rodowisko gruntowo-wodne przed ewen-
tualnymi zanieczyszczeniami.

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z istniej¹cych i nowo-
projektowanych sieci, na warunkach okre�lonych przez ich
dysponenta;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre�lonych w
przepisach prawa.

2. Przy zagospodarowaniu terenów, o których mowa w §9
ust. 1, kolizje z istniej¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹, usun¹æ
zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem ustaleñ
planu.

§29. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, obs³ugê komunikacyjn¹
inwestycji okre�lonej planem ustala siê z istniej¹cych dróg
oraz poprzez nowo projektowane tereny dróg wewnêtrznych,
prowadz¹cych do stref przyodwiertowych, o których mowa w
§9 ust. 1 pkt 3.

2. Ustala siê szeroko�æ dróg wewnêtrznych, o których
mowa wy¿ej, wynosz¹c¹ maks. 13,00 m.

3. Dopuszcza siê realizacjê dojazdów do stref przyodwier-
towych poprzez wyznaczenie s³u¿ebno�ci, zgodnie z przepisa-
mi prawa.

§30. 1. Ustala siê, ¿e droga wewnêtrzna, prowadz¹ca do
strefy przyodwiertowej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem Gs-J4, zlokalizowana bêdzie czê�ciowo w ramach tere-
nów, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1, zgodnie z przepisami
prawa i ustaleniami planu.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê drogi prowadz¹cej do strefy
przyodwiertowej Ruchocice - 4, w ramach terenów, o których
mowa w §9 ust. 1 pkt 1.

§31. Ustala siê obowi¹zek realizacji sieci i obiektów infra-
struktury technicznej z zastosowaniem rozwi¹zañ ograniczaj¹-
cych mo¿liwo�æ wyst¹pienia awarii.
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ROZDZIA£ XI

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§32. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, po zakoñczeniu budowy,
ustala siê przywrócenie dotychczasowego zagospodarowania
terenów objêtych planem. 2. Zapisy ust. 1 nie dotycz¹:

1) terenów, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) stref kontrolowanych, o których mowa w §13 pkt 3;

3) terenów G objêtych trwa³¹ zmian¹ przeznaczenia gruntów
le�nych.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe

§33. Plan zachowuje wa¿no�æ, równie¿ wtedy, je�li nast¹-
pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w
§5 przepisów prawa, chyba ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu.

§34. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 15%.

§35. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ra-
koniewic.

§36. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gerard Tomiak
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXVI/227/2009

Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO STREF PRZYODWIERTOWYCH ORAZ SIECI RUROCI¥GÓW WRAZ Z INFRASTRUKTUR¥

TOWARZYSZ¥C¥- POMIÊDZY ODWIERTAMI JAB£ONNA-3, JAB£ONNA-4, JAB£ONNA-2, JAB£ONNA-1 I EL¯BIECINY-1
DO ODWIERTU RUCHOCICE-4 � ZWI¥ZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM Z£Ó¯ GAZU ZIEMNEGO EL¯BIECINY

I JAB£ONNA

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹-
du w terminie od 11 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r. W dniu
25 lutego 2009 r. odby³a siê dyskusja publiczna nad przyjêtymi
w miejscowym planie rozwi¹zaniami.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
pó�niejszymi zmianami) uwagi by³y przyjmowane do dnia 19
marca 2008 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z tym, Rada Miejska w Rakoniewicach nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXVI/227/2009

Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA,

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Rakoniewicach, w
oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:

- ustawê z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U.
Nr 88 poz. 539);

- ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami);

- ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (tekst jedno-
lity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, poz. 858);

Poz. 2141

- ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, poz. 625 z pó�niej-
szymi zmianami);

- prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmioto-
wego planu miejscowego; oraz ustalenia planu, rozstrzyga
co nastêpuje:

§1. Realizacja zamierzeñ inwestycyjnych, przewidzianych
w przedmiotowym planie, nie obci¹¿y bud¿etu gminy Rako-
niewice.

§2. 1. W planie nie ustala siê terenów publicznych, któ-
rych koszty realizacji mia³yby w przysz³o�ci obci¹¿yæ gminê
Rakoniewice.

2. Kosztami zagospodarowania terenów objêtych pla-
nem, zgodnie z jego zapisami, obci¹¿ony bêdzie inwestor.


