
Zatwierdzenie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Lisków, w części dotyczącej rurociągu paliwowego Płock-Ostrów Wielkopolski
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wielk.1999.93.1672 z dnia 1999.12.28
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 1999r.

Wejście w życie:
12 stycznia 2000 r.

Uwagi:
Zmienia: uchwała Nr VIII/33/85 Gminnej Rady Narodowej w Liskowie z 11.11.1985 r.,
Dz.Urz.Kalis.1986.1.11.
Uwagi:
Zmienia: uchwała Nr VIII/33/85 Gminnej Rady Narodowej w Liskowie z 11.11.1985 r.,
Dz.Urz.Kalis.1986.1.11.

UCHWAŁA Nr IX/62/99
Rady Gminy Lisków

z dnia 25 listopada 1999 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Lisków, w części dotyczącej rurociągu paliwowego Płock-Ostrów

Wielkopolski, wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 28

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm. (Dz.U. Nr
15 z 1999 roku, poz. 139) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów

rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami) na wniosek Zarządu
Gminy Rada Gminy Lisków uchwala co następuje:

§  1.W uchwale Nr VIII/33/85 Gminnej Rady Narodowej w Liskowie z dnia 11 listopada
1985 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Lisków (opubl. w Dz. Urz. Woj. Kal. z 1986 r. Nr 1, poz. 11 z późn.
zm. z 1992 r. Nr 16, poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:

 1) Załącznik nr 1 stanowiący integralną część planu, obejmujący rysunek planu,
uzupełnia się załącznikami o numerach: od Nr 1-1/99 do 1-5/99 w skali 1:10 000 i od Nr
2-1/99 do 2-13/99 w skali 1:5 000 do niniejszej uchwały.
 2) W załączniku nr 2, obejmującym tekst planu, wprowadza się następujące zmiany, a
mianowicie po zapisie "Ustalenia ogólne dla obszaru gminy (...)." wprowadza się
następujący zapis:
"Tereny rurociągu paliwowego Płock-Ostrów Wielkopolski".
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:



1) rurociągu paliwowym, dalekosiężnym, zwanym dalej "rurociągiem" i oznaczonym
symbolem XR/99 - rozumie się przez to rurociąg łączący wydzielone punkty nadania,
odbioru i rozdziału ropy naftowej lub produktów naftowych, biegnący w terenie nie
wydzielonym i służący do transportu ropy naftowej i produktów naftowych,
2) stacji zasuw, zwana dalej "stacją zasuw" i oznaczonej symbolem XS/99 - rozumie się
przez to następujące obiekty i instalacje:
a) zasuwa (zawór kulowy) dzielący rurociąg na odcinki,
b) budynek stacji, zawierający instalacje: elektroenergetyczne, łączności, pomiarów i
telemechaniki, ochrony katodowej,
c) linie energetyczne zasilające obiekt,
d) droga dojazdowa.
3) infrastrukturze towarzyszącej - rozumie się przez to obiekty integralnie związane z
rurociągiem:
a) urządzenia inżynierskie (przejścia przez przeszkody naturalne i sztuczne),
b)  instalacje  i  obiekty  elektrochemicznej  ochrony  rurociągu  przed  korozją  linie  i
urządzenia  do  zasilania  m.in.  stacji  zasuw,  stacji  ochrony  katodowej  oraz  linie  i
urządzenia do sterowania tymi obiektami,
c) linie i urządzenia łączności i systemy telemechaniki, w tym linia światłowodowa.
2. Przedmiotem zmiany planu jest rurociąg paliwowy Płock - Ostrów Wielkopolski wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, na terenach gminy Lisków.
3.  Obowiązujące  ustalenia  niniejszej  zmiany  planu  stanowi:  rurociąg  paliwowy
(oznaczony na rysunkach planu symbolem XR/99) oraz dwie stacje zasuw (oznaczone na
rysunkach  planu  symbolem  XS/99),  w  liniach  określających  granice  strefy
bezpieczeństwa rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
4. Ustalenia obowiązujące ogólne, dotyczące zabudowy i zagospodarowania dla:
1) rurociągu paliwowego XR/99:
a) ustala się lokalizację rurociągu paliwowego, o średnicy do 400 mm,
b) ustala się strefę bezpieczeństwa, której środek stanowi oś rurociągu, na 30 metrów;
wewnątrz tej strefy nie dopuszcza się wznoszenia budowli oraz składowania materiałów
palnych;  odległość  rurociągu  od  obiektów  użyteczności  publicznej,  budynków
mieszkalnych,  zbiorowego zamieszkania  i  zakładów przemysłowych nie  może  być
mniejsza od szerokości strefy bezpieczeństwa,
c) ustala się na okres budowy czasowe zajęcie pasa terenu o szerokości 18 metrów na
terenach rolnych, w którym obowiązuje zakaz lokalizowania jakichkolwiek obiektów
budowlanych i nasadzeń trwałych, z zastrzeżeniem jak w ust. 3; po zakończeniu prac
budowlanych obowiązuje nakaz bezzwłocznego zrekultywowania gruntu i przywrócenia
do stanu pierwotnego,
d) ustala się na terenach leśnych wylesienie pasa szerokości 14 metrów na okres budowy
i zaleca wprowadzenie nasadzeń w pasie wylesionym na warunkach określonych w ust. 3,
e) ustala się ułożenie rurociągu na głębokości przeciętnie od 1,4 do 1,5 metra poniżej
poziomu terenu,  tak,  aby przekrycie wynosiło nie  mniej  niż:  1,0 metra na gruntach
użytków  rolnych  i  1,1  metra  na  bagnach  i  gruntach  torfowych  podlegających



przesuszeniu, z zastrzeżeniem jak w ust. 5 pkt 2),
f) ustala się, że realizacja ustaleń niniejszego planu nie może pogarszać warunków życia
mieszkańców,  w  szczególności  na  terenach  zabudowy  mieszkaniowej  w  obszarze
lokalizacji rurociągu,
g) dopuszcza się zmniejszenie strefy bezpieczeństwa przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczeń i rozwiązań technicznych, zgodnych przepisami szczególnymi.
2) stacji zasuw XS/99:
a) ustala się lokalizację dwóch stacji zasuw, która wymagają trwałego wywłaszczenia
terenu  wraz  z  drogami  dojazdowymi  o  szerokości  4,0  metra  od  istniejących  dróg
gminnych,
b) ustala się lokalizacje stacji zasuw w sposób nie kolidujący z walorami krajobrazowymi
i zagospodarowanie działek zielenią o charakterze krajobrazowym itp.,
c) ustala się inne warunki jak w pkt 1).
5. Ustalenia obowiązujące szczegółowe dotyczące obiektów, o których mowa w ust. 2.
1) warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego i kulturowego:
a) ustala się lokalizację rurociągu w sposób nie kolidujący z walorami krajobrazowymi i
przyrodniczymi,  a  w szczególności  zaleca  zastosowanie  technologii  wykonawstwa
rurociągu ograniczającej ingerencję w środowisko, np. poprzez minimalizację szerokości
pasa terenu pod budowę w celu ograniczenia zmian w warstwie glebowej i wylesień itp.
b) ustala się na terenach cennych pod względem przyrodniczym obowiązek prowadzenia
prac  poza  sezonem  wegetacyjno-siedliskowym,  a  ewentualne  szkody  w  zasobach
przyrody (drzewa. krzewy) powinny być rekompensowane nowymi nasadzeniami,
c)  ustala  się  obowiązek  zastosowania  odpowiednich  środków  technicznych,
zabezpieczających  wody  podziemne  przed  zanieczyszczeniem  produktami
ropopochodnymi (dot. ujęć wód i zbiorników zasobowych wód podziemnych, użytków
ekologicznych itp.),
d) prace budowlane nie mogą spowodować naruszenia stosunków wodnych na gruncie; w
przypadku naruszenia sieci drenarskiej należy bezzwłocznie odtworzyć przecięte ciągi
drenarskie, odbudować ciągi melioracyjne itp.
e) ustala się, że przy przejściu rurociągu przez grunty hydrogeniczne stosować należy
odpowiednie środki techniczne minimalizujące niekorzystny wpływ inwestycji,
f) ustala się obowiązek powiadomienia państwowej służby ochrony zabytków na 7 dni
przed rozpoczęciem prac budowlanych i prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego
w czasie realizacji inwestycji; warunkiem rozpoczęcia robót ziemnych inwestycyjnych
jest wykonanie prac ratowniczo-wykopaliskowych na obiektach zabytkowych w strefie
bezpieczeństwa rurociągu,
g) ustala się, że w miejscach szczególnie narażonych na skutki awarii rurociągu należy
wykonać dodatkowe zabezpieczenia, wynikające z rozwiązań technicznych,
2) warunki podziemnego układania rurociągu:
a)  ustala  się,  że  skrzyżowania rurociągu z  istniejącymi instalacjami podziemnymi i
napowietrznymi  podlegać  będą  szczegółowym  uzgodnieniom  z  właścicielami
odpowiednich sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi,



b) ustala się, że od istniejących i projektowanych: gazociągów i stacji redukcyjnych gazu
zostaną zachowane odległości bezpieczne; ustala się, że przy skrzyżowaniu rurociągu
paliwowego z rurociągiem gazowym, rurociąg gazowy powinien znajdować się nad
rurociągiem  paliwowym,  w  uzgodnieniu  z  właścicielem  sieci  na  bazie  przepisów
szczególnych,
c)  odległość  rurociągu  od  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  i
telekomunikacyjnych  itp.,  wzdłuż  których  układa  się  rurociąg  winna  odpowiadać
warunkom technicznym,
d)  ustala  się,  że  w miejscu  skrzyżowania  projektowanego rurociągu  paliwowego z
istniejącym kablem telekomunikacyjnym (miedzianym) należy projektowany rurociąg
pobudować pod istniejącym kablem w odległości 0,5 metra oraz zabezpieczyć kabel w
rurze ochronnej PCW grubościennej Ć 110/5 mm na odcinku 2 metrów, licząc od jego
osi,
e) dopuszcza się przegłębienia w ułożenia rurociągu, wynikające z warunków terenowych
i skrzyżowań z drogami i instalacjami podziemnymi itp.,
f) przy przejściu rurociągu przez obszary gruntów zdrenowanych lub nawadnianych przy
użyciu deszczowni rurociąg należy ułożyć co najmniej 0,5 metra pod siecią sączków
drenarskich i rurociągów deszczownianych,
3) przejście rurociągu przez przeszkody naturalne i sztuczne:
a)  przejście  przez  cieki  wodne  wymaga  pozwolenia  wodnoprawnego  na  etapie
przygotowania projektu technicznego,
b) ustala się, że przy przekraczaniu dolin cieków wodnych i rowów melioracyjnych prace
budowlane zostaną wykonane pod dnem;
c) przy przejściu przez tereny bagienne i podmokłe dopuszcza się czasowe ułożenie dróg
komunikacyjnych dla sprzętu,
4) przejście rurociągu przez drogi:
a) ustala się wykonanie przejść rurociągu paliwowego pod drogami w rurach ochronnych,
b) ustala się,  że przy przekraczaniu dróg o nawierzchni asfaltowej prace budowlane
wykonane zostaną bez uszkadzania nawierzchni asfaltowej w uzgodnieniu szczegółowym
z właścicielem szlaku komunikacyjnego,
c) zaleca się przekroczenia dróg o nawierzchni tłuczniowej przekopem otwartym (2x po
połowie jezdni) i innym w uzgodnieniu szczegółowym z właścicielem drogi,
5) infrastruktura liniowa towarzysząca:
a) ustala się usytuowanie kabla teletransmisyjnego w tym linii światłowodowej i urządzeń
kontrolno-pomiarowych - dla monitorowania rurociągu - w odległości nie mniejszej niż
8,0 metrów od osi rurociągu, w pasie rurociągu przeznaczonym na cele nierolnicze lub
nieleśne,
b) ustala się rozmieszczenie urządzeń ochrony katodowej wzdłuż rurociągu tak, aby ich
lokalizacje pokrywały się ze stacjami zasuw; dopuszcza się czasowe wejście na tereny
sąsiednie w celu wykonania niezbędnych urządzeń tej ochrony, a po zakończeniu prac
budowlanych  należy  bezzwłocznie  zrekultywować  grunt  i  przywrócić  do  stanu
pierwotnego,



6) inne:
a) ustala się, że w miejscach szczególnie narażonych na skutki awarii należy zastosować
odpowiednie rozwiązania techniczne minimalizujące potencjalne zagrożenie dla ludzi i
środowiska,
b)  ustala  się  zastosowanie  niezbędnych  urządzeń  kontrolno-pomiarowych,
umożliwiających monitorowanie funkcjonowania rurociągu oraz opracowanie instrukcji
postępowania w przypadku awarii,
c) ustala się wykonanie łączności alarmowej co 10 km, w miejscowościach przyległych
do trasy rurociągu, w tym w urzędzie gminy,
d) ustala się, że trasa rurociągu winna być oznakowana w odległości między znakami nie
przekraczającej 1 km,
e) ustala się, że dla poboru energii elektrycznej przez urządzenia rurociągu sporządzony
zostanie  bilans  mocy  i  przewidziana  sieć  dla  zasilania  tych  urządzeń;  przed
przystąpieniem do opracowania projektu technicznego, zgodnego z wymogami norm,
należy  uzyskać  od  właściciela  sieci  warunki  techniczne  przyłączenia  do  zasilania
poszczególnych urządzeń rurociągu oraz warunki techniczne przebudowy istniejących
sieci  elektroenergetycznych  w  tych  ich  częściach,  które  mogą  kolidować  z
projektowanym rurociągiem, jak również z robotami związanymi z budową rurociągu;
prowadzone roboty nie mogą powodować przerw w dostawie energii elektrycznej dla
istniejących odbiorców tej energii,
f) ustala się, że bazy sprzętowe oraz trasy przejazdu sprzętu na czas budowy powinny być
lokalizowane  w  terenach  pozbawionych  cennych  elementów  przyrodniczych  oraz
optymalnie w stosunku do zabudowy mieszkaniowej, tak aby nie pogarszać warunków
życia i zamieszkania.
g)  na etapie projektu technicznego należy wykonać harmonogram prac budowlano-
montażowych.
3. Dopuszcza się na terenach otwartych sadzenie pojedynczych drzew w odległości 5,0
metra  od  rurociągu,  a  na  terenach  wycinki  leśnej  przez  którą  przebiega  rurociąg,
prowadzenie plantacji drzew iglastych do osiągnięcia przez nie wieku 10 lat, w odległości
powyżej 4,0 metrów od osi rurociągu w uzgodnieniu z właścicielem gruntów.
3) Załącznik nr 3, obejmujący "Program przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne", uzupełnia się załącznikiem nr 3/99 do niniejszej uchwały pt.
"Dokumentacja dotycząca przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne".

§  2.Wprowadza się załącznik nr 4/99 pt. "Prognoza skutków wpływu ustaleń zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków na
środowisko przyrodnicze, w części dotyczącej rurociągu paliwowego Płock-Ostrów
Wielkopolski wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

§  3.Odstępuje się od naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, przez Wójta Gminy Lisków, ponieważ w przedmiotowej
zmianie planu grunty przeznaczone pod rurociąg paliwowy nie zmieniają dotychczasowego
rolniczego sposobu użytkowania, a inwestycja służy celom ogólnospołecznym.



§  4.
1.Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc miejscowy plan ogólny
zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków, zatwierdzony uchwałą Nr VIII/33/85
Gminnej Rady Narodowej w Liskowie z dnia 11 listopada 1985 roku w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków
(opubl. w Dz. Urz. Woj. Kal. z 1986 r. Nr 1, poz. 11 z późn. zm. z 1992 r. Nr 16, poz. 119),
w granicach uchwalenia "Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lisków, w części dotyczącej rurociągu paliwowego Płock - Ostrów
Wielkopolski wraz z infrastrukturą towarzyszącą", przyjętego niniejszą uchwałą.
2.Ustala się naniesienie granic zmiany planu, objętego niniejszą uchwałą, na rysunek
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków.
§  5.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lisków.

§  6.Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
 1) przechowywania oryginałów miejscowego planu zagospodarowania oraz jego zmian.
 2) przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marszałkowi Województwa
Wielkopolskiego i Staroście Powiatu Kaliskiego kopii niniejszej zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.

§  7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1-1/99-1-5/99
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY LISKÓW, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ RUROCIĄGU
PALIWOWEGO PŁOCK - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2-1/99-2-13/99
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY LISKÓW, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ RUROCIĄGU
PALIWOWEGO PŁOCK - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

grafika






































