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UCHWA£A Nr XI/69/07 RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice
dotycz¹cego przebiegu ruroci¹gu paliwowego DN 250 Ostrów Wielkopolski-Wroc³aw
na terenie gminy Przygodzice we wsiach: Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów
na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
póniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póniejszymi
zmianami), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹ nr XXXII/238/06 Rady
Gminy Przygodzice z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cego
przebiegu ruroci¹gu paliwowego DN 250 na terenie gminy
Przygodzice we wsiach Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów
po stwierdzeniu zgodnoci poni¿szych ustaleñ z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice ze zmian¹, Rada Gminy Przygodzice uchwala, co nastêpuje:

§1. Plan obejmuje obszar czêci gminy Przygodzice
w zakresie przebiegu ruroci¹gu paliwowego DN 250 Ostrów
Wielkopolski - Wroc³aw.
2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okrela za³¹cznik graficzny pt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cy
przebiegu ruroci¹gu paliwowego DN 250 Ostrów Wielkopolski  Wroc³aw na terenie gminy Przygodzice we wsiach:
Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów zwany rysunkiem
planu, z³o¿ony z nastêpuj¹cych czêci: A  sekcja nr 1 w
skali 1:2.000; B  sekcje nr 1, 2, 3, 4, 5 w skali 1:2.000.
3.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹:

2. Ilekroæ w niniejszym planie mowa jest o terenach
oznaczonych symbolami literowymi, odnosi siê to do wszystkich terenów posiadaj¹cych dany symbol literowy, w tym
tak¿e dodatkowo oznaczonych liczb¹.
§3. 1. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) ruroci¹gu paliwowym  rozumie siê przez to ruroci¹g
s³u¿¹cy do transportu ropy naftowej lub produktów naftowych,
2) infrastrukturze towarzysz¹cej  rozumie siê przez to obiekty integralnie zwi¹zane z ruroci¹giem:
a) urz¹dzenia in¿ynierskie (przejcia przez przeszkody naturalne i sztuczne),
b) linie i urz¹dzenia ³¹cznoci - linia wiat³owodowa,
studzienki wiat³owodowe,
c) ochrona katodowa  s³upki ochrony katodowej, kabel
elektroenergetyczny,
d) linie i urz¹dzenia elektroenergetyczne,
e) oznakowanie trasy ruroci¹gu  s³upki znacznikowe.
2. Pojêcia u¿yte, a nie zdefiniowane w niniejszej uchwale, nale¿y rozumieæ zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi przepisami.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne

1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,
2) schemat kolejnych czêci rysunku planu w skali 1:25.000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2,
3) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3,
4) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4.

§4. W niniejszym planie ustala siê:
1. orientacyjny przebieg obiektu liniowego tj. ruroci¹gu paliwowego DN 250 wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹,
2. lokalizacjê infrastruktury towarzysz¹cej w granicach strefy
bezpieczeñstwa.
§5. Na obszarze niniejszego planu ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

§2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:

1. tereny rolnicze (grunty orne, sady, ³¹ki, pastwiska), oznaczone na rysunku planu symbolem R,

1) granice opracowania planu - przebiegaj¹ce wzd³u¿ wewnêtrznej krawêdzi linii oznaczaj¹cej granicê obszaru opracowania planu,

2. tereny infrastruktury technicznej (ruroci¹g paliwowy ze
stref¹ bezpieczeñstwa), oznaczone na rysunku planu symbolem XR,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.

3. tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,
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4. tereny wód powierzchniowych (rzeki, rowy), oznaczone na
rysunku planu symbolem WS,

zu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska oraz
przepisów prawa powszechnego i miejscowego.

5. tereny dróg, oznaczone na rysunku planu symbolem KD.

2. Ustala siê nakaz zastosowania odpowiednich rodków technicznych gwarantuj¹cych szczelnoæ ruroci¹gu, zabezpieczaj¹cych wody podziemne przed zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 303  Pradolina Barycz-G³ogów (E) i wód
powierzchniowych.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe

§6. Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów oraz zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
1. Dla terenów po³o¿onych na trasie obiektu liniowego
 ruroci¹gu paliwowego w obszarze objêtym planem:
1) dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu
symbolem R: ustala siê dotychczasowe ich przeznaczenie
po zrealizowaniu ruroci¹gu paliwowego. Na etapie eksploatacji dopuszcza siê prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych. Ponadto ustala siê wykonanie wycinki
drzew w pasie monta¿owym o szerokoci do 18 m, o
którym mowa w §13 ust. 1,
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
XR: ustala siê przeznaczenie na tereny infrastruktury technicznej (ruroci¹g paliwowy ze stref¹ bezpieczeñstwa o
szerokoci 6 m) z wykonaniem wycinki drzewostanu w
pasie o szerokoci do 6 m,
3) dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL: ustala siê dotychczasowe ich przeznaczenie po
zrealizowaniu ruroci¹gu paliwowego z dopuszczeniem
wykonania, na czas budowy, wycinki drzewostanu w pasie
o szerokoci do 4,5 m. Po zrealizowaniu inwestycji nakazuje siê ponowne ich zalesienie,
4) dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS: dotychczasowe ich przeznaczenie,
5) dla terenów dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD:
a)

1KD  droga publiczna powiatowa,

b)

2KD  drogi publiczne gminne,
-

dotychczasowe ich przeznaczenie.

2. Wzd³u¿ przebiegu obiektu liniowego (ruroci¹gu paliwowego) ustala siê wprowadzenie zgodnie z przepisami
odrêbnymi stref bezpieczeñstwa i odleg³oci podstawowych
od obiektów terenowych.
3. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okrelone
w innych regulacjach niniejszej uchwa³y i przepisach odrêbnych.
§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Ustala siê nakaz przestrzegania zakazów i nakazów
zawartych w rozporz¹dzeniu nr 63 Wojewody Kaliskiego z
dnia 7 wrzenia 1995 roku (Dz.Urz. Woj. Kaliskiego nr 15 z
1995 r.) w sprawie powo³ania Obszaru Chronionego Krajobra-

3. Ustala siê na terenach cennych pod wzglêdem przyrodniczym obowi¹zek prowadzenia prac poza sezonem wegetacyjnym.
4. Ustala siê nakaz odbudowy i przywrócenia do stanu
pierwotnego sieci melioracyjnych, w przypadku ich uszkodzenia; ponadto skarpy kana³ów nale¿y odtworzyæ i zabezpieczyæ
przed rozmyciem.
5. Przy pracach zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji ustala
siê nakaz wykorzystania najlepszych dostêpnych technik
maj¹cych na celu osi¹gniêcie wysokiego poziomu ochrony
rodowiska.
6. Ustala siê nakaz poddania procesowi unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrêbnymi, odpadów powsta³ych w
wyniku prowadzenia prac budowlanych i eksploatacji inwestycji, kwalifikuj¹cych siê jako odpady niebezpieczne.
§8. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
Na obszarze objêtym niniejszym planem ustala siê nakaz
wykonania prac archeologicznych (dokumentacyjno-zabezpieczaj¹cych), w porozumieniu z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony
zabytków.
§9. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych oraz parametrów i
wskaników kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaników intensywnoci zabudowy.
1. Ustala siê, ¿e na obszarze planu nie zachodzi potrzeba
wyznaczenia przestrzeni publicznych.
2. Ustala siê, ¿e na obszarze planu nie zachodzi potrzeba
okrelenia parametrów i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy,
gabarytów obiektów i wskaników intensywnoci zabudowy
innych, ni¿ zawarte w pozosta³ych regulacjach niniejszej
uchwa³y i przepisach odrêbnych.
§10. Ustalenia dotycz¹ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
1.

W granicach objêtych niniejszym planem na terenach:

1) rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R,
ustala siê strefê bezpieczeñstwa o szerokoci 12 m, której
rodek stanowi o ruroci¹gu paliwowego,
2) infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu
symbolem XR ustala siê strefê bezpieczeñstwa o szeroko-
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ci 6 m, której rodek stanowi o ruroci¹gu paliwowego,
zgodnie z Postanowieniem Starosty Ostrowskiego znak
AB.7361/9/07 z dnia 07.09.2007r.

3. Ustala siê nakaz wykonania zbli¿eñ i skrzy¿owañ ruroci¹gu paliwowego z istniej¹cymi gazoci¹gami zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 zakazuje siê lokalizowania budowli i urz¹dzania sta³ych sk³adów i magazynów
oraz zalesiania.

4. Ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ ruroci¹gu
paliwowego z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac ziemnych; przy równoleg³ym do linii elektroenergetycznych przebiegu ruroci¹gu
- zachowania odleg³oci wymaganych w obowi¹zuj¹cych
przepisach. Dopuszcza siê zaopatrzenie inwestycji w energiê
elektryczn¹ z istniej¹cej sieci po jej rozbudowie odpowiednio
do zapotrzebowania.

3. W strefie, o której mowa w ust. 1 dopuszcza siê
lokalizowanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu zgodnie z przepisami odrêbnymi w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ ruroci¹gu paliwowego.
4. W czasie eksploatacji ruroci¹gu paliwowego dopuszcza siê u¿ytkowanie terenów rolnych nad ruroci¹giem w
dotychczasowy, rolniczy sposób, bez ¿adnych ograniczeñ, za
wyj¹tkiem sadzenia drzew w odleg³oci mniejszej ni¿ 5 m od
ruroci¹gu paliwowego.
5. Ustala siê nakaz przestrzegania, na terenach po³o¿onych w zasiêgu obszaru i terenu górniczego Tarcha³y,
ustaleñ zawartych w zarz¹dzeniu w sprawie powo³ania tego
obszaru i zachowania odleg³oci od istniej¹cych gazoci¹gów
i odwiertów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Ustala siê, na terenach nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi, nakaz stosownego zabezpieczenia inwestycji,
o której mowa w §4, przed wodami opadowymi i powodziowymi.
7. Ustala siê, ¿e na terenie objêtym niniejszym planem
nie zachodzi potrzeba ustalania ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów ze wzglêdu na zagro¿enie osuwaniem siê mas
ziemnych.
§11. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoci oraz szczególnych
warunków zagospodarowania terenów i ograniczeñ w ich
u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.
1. Na obszarze objêtym niniejszym planem dopuszcza
siê scalanie i wtórne podzia³y nieruchomoci w ramach
obowi¹zuj¹cego prawa.
2. Na obszarze objêtym niniejszym planem obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, okrelone w pozosta³ych regulacjach niniejszej uchwa³y i przepisach odrêbnych.
§12. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ inwestycji, o której
mowa w §4, z istniej¹cego systemu komunikacji.
2. Ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ ruroci¹gu
paliwowego z drogami o nawierzchni asfaltowej metod¹
przeciskow¹ lub przewiertow¹; o nawierzchni utwardzonej
szutrowej lub ¿wirowej przekopem otwartym; przy równoleg³ym do dróg przebiegu ruroci¹gu  zachowania odleg³oci
wymaganych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Obowi¹zuje zakaz umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ niezwi¹zanych
z potrzebami ruchu drogowego. Dopuszcza siê lokalizowanie
tych urz¹dzeñ w pasie drogowym za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

5. Ustala siê nakaz uzgadniania skrzy¿owañ i zbli¿eñ
ruroci¹gu paliwowego z innymi, istniej¹cymi instalacjami
podziemnymi i napowietrznymi, z ich zarz¹dcami na bazie
warunków technicznych.
6. Ustala siê nakaz wykonania przekroczeñ ruroci¹gu
paliwowego przez cieki wodne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami i w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ cieku wodnego.
7. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê remonty
i modernizacje istniej¹cej infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ ruroci¹gu paliwowego.
8. Ustala siê nakaz zabezpieczenia przed korozj¹ ruroci¹gu paliwowego na ca³ej d³ugoci oraz zamontowania s³upków
ochrony katodowej i ich rozmieszczenie nie przekraczaj¹ce
odleg³oci 1 kilometra pomiêdzy s¹siednimi s³upkami.
9. Ustala siê nakaz oznakowania trasy ruroci¹gu paliwowego za pomoc¹ s³upków znacznikowych w sposób zapewniaj¹cy ich widocznoæ i rozmieszczenie nie przekraczaj¹ce
odleg³oci 1 kilometra pomiêdzy s¹siednimi s³upkami.
§13. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
1. W granicach objêtych niniejszym planem na terenach
oznaczonych symbolem R dopuszcza siê tymczasowe ich
zajêcie na pas monta¿owy o szerokoci 18 m, w ramach
którego ustala siê wydzielenie strefy bezpieczeñstwa, o której
mowa w §10 ust. 1, a na czas budowy strefy transportu,
monta¿u i odk³adu gruntu.
2. W granicach objêtych niniejszym planem dopuszcza
siê tymczasowe, na czas budowy, zajêcie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL o szerokoci do 4,5 m
na strefê transportu, monta¿u i odk³adu gruntu z zastrze¿eniem §6 ust. 1 pkt 3.
3. Dopuszcza siê termin czasowego u¿ytkowania terenów, o którym mowa w ust. 1 i 2, do 2 lat od chwili
rozpoczêcia robót ziemnych.
4. Ustala siê, po zakoñczeniu budowy, nakaz uporz¹dkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego dróg, o których
mowa w §6 ust. 1 pkt 5.
5. Ustala siê, po zakoñczeniu budowy, nakaz rozplantowania od³o¿onej warstwy humusu oraz uporz¹dkowania terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego.
6. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
obiektów i urz¹dzeñ o charakterze tymczasowym, niezwi¹zanych z realizacj¹ ustaleñ planu.
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ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe

§14. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i
lenych z dnia 3 lutego 1995 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 121
poz. 1266 z 2004 r.) niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów lenych o powierzchni 1,32 ha na cele nielene  decyzja Ministra rodowiska z dnia 26 lipca 2007 roku.

Poz. 620

§15. Na obszarze planu obowi¹zuje stawka procentowa
stanowi¹ca podstawê do okrelenia op³aty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze 0%.
§16. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przygodzice.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Przygodzice
() mgr Wac³aw Kieremkampt
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XI/69/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 4 grudnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLÊDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYGODZICE DOTYCZ¥CEGO PRZEBIEGU
RUROCI¥GU PALIWOWEGO DN 250 OSTRÓW WIELKOPOLSKI - WROC£AW NA TERENIE GMINY PRZYGODZICE WE
WSIACH: TOPOLA WIELKA, CZARNYLAS I HETMANÓW
1. Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w terminie od 31 sierpnia 2007 r. do 28
wrzenia 2007 r. W dniu 20 wrzenia 2007 r. odby³a siê
dyskusja publiczna.
2. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717

ze zmianami) uwagi by³y przyjmowane do dnia 19 padziernika 2007 r.
3. W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z czym Rada Gminy Przygodzice nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o
których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami).

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XI/69/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice
dotycz¹cego przebiegu ruroci¹gu paliwowego
DN 250 Ostrów Wielkopolski - Wroc³aw
na terenie gminy Przygodzice we wsiach:
Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Przygodzice
okrela nastêpuj¹cy sposób realizacji infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich
finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców zgodnie z
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591),
stanowi¹ zadania w³asne gminy.
§2. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych i owiadczenia inwestora uchwalenie ww. planu miejscowego nie przewiduje kosztów obci¹¿aj¹cych bud¿et gminy
zwi¹zanych z realizacj¹ urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.

