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UCHWAŁA Nr 28/VII/99
RADY GMINY W GILDACH

z dnia 11 marca 1999 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu
wysokoprężnego.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996

roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokoprężnego DN 500 mm, Pr 6,3 MPa w

gminie Gidle.

Przepisy ogólne
§  1.Plan obejmuje obszar położony w gminie Gidle, którego granice określa załącznik nr 1
do uchwały zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1.

§  2.
1.Celem regulacji zawartych w planie jest:

1) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych w zakresie zaopatrzenia w gaz,
2) określenie sposobu wykonywania prawa własności i ochrona uzasadnionych interesów
osób trzecich,
3) ochrona środowiska i obiektów budowlanych.

§  3.Przedmiotem ustaleń planu jest gazociąg wysokoprężny DN 500 mm, Pr 6,3 MPa
oznaczony na rysunku planu symbolem Gw - 500 oraz urządzenia technologiczne gazociągu
oznaczone na rysunku planu symbolem Gu.



§  4.
1.Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,
2) linia wyznaczająca trasę gazociągu wysokoprężnego "Gw -500",
3) teren urządzeń technologicznych gazociągu "Gu".

§  5.
1.Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile
z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z
prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 KPA),
3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy, o ile z treści
przepisu nie wynika inaczej,
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

Przepisy szczegółowe
§  6.
1.Wyznacza się trasę gazociągu wysokoprężnego DN 500 mm, Pr 6,3 MPa; oznaczonego na
rysunku planu symbolem "Gw - 500" z zastosowaniem zmniejszonego naprężenia
zredukowanego w ściance rury o 30 % na całej trasie.
2.Wyznacza się teren pod lokalizacje urządzeń technologicznych gazociągu oznaczonego na
rysunku planu symbolem "Gu".
§  7.
1.W celu właściwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa stosownie do
odrębnych przepisów (w tym rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie
warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dnia 14 listopada 1995 r. Dz.U. Nr
139, poz. 686) ustala się w granicach obszaru objętego planem ochronne strefy techniczne od
gazociągu o szerokościach:

1) 16.25 m (szesnaście metrów i dwadzieścia pięć cm) - strefę podstawową dla obiektów
budowlanych,
2) 3 m (trzy metry) - strefę ścisłej ochrony, w granicach której obowiązuje dodatkowo
zakaz zadrzewień w tym również sadowniczych.

2.Granica stref określona w ust. 1 pkt 1 może zostać zmniejszona jeżeli przepisy szczególne
tak stanowią.
3.Dla urządzeń technologicznych gazociągu przepisy ustępu 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4.Ustala się konieczność prowadzenia nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.



Przepisy końcowe
§  8.W zakresie ustalonym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 39/XII/91 Rady Gminy w
Gidlach z dnia 14 czerwca 1991 r. i ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego Nr 23
poz. 167, z dnia 5 grudnia 1994 r.

§  9.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§  10.Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%

§  11.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Gidle wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  1
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GAZOCIĄGU

WYSOKOPRĘŻNEGO W GMINIE GIDLE
grafika






