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UCHWAŁA Nr 83/99
Rady Gminy Pacanów

z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Pacanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 i 28 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15,

poz. 139) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ  I
Przepisy wprowadzające

§  1.
1.Przedmiotem zmiany Nr 1 jest miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
gminy Pacanów uchwalony uchwalą Nr V/25/90 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 20
września 1990 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia
17 października 1990 roku Nr 37, poz. 281.
2.Przedmiot i zakres zmiany Nr 1 wynika z treści uchwały Nr 192/97 Rady Gminy Pacanów
z dnia 24 sierpnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów.
3.Uchwalona zmiana obejmuje niezabudowany teren sołectwa Słupia, w obrębie którego
znajduje się nieruchomość o nr ewidencyjnym 401/2.
4.W granicach działki nr 401/2, określonych na rysunku tej zmiany symbolem 1-KS, UG,
UH, UI, Zi, wyznacza się teren pod lokalizację ekologicznej stacji paliw, wraz z usługami
towarzyszącymi tj. motelem, restauracją, barem i sklepem oraz zielenią izolacyjną (Zi).



5.Działki nr 401/1 i 401/3 nie wyłącza się z użytkowania rolnego. Nastąpi tylko zmiana
sposobu rolniczego ich użytkowania - jako tereny zieleni izolacyjnej.
§  2.Integralną część niniejszej uchwały stanowi rysunek planu wykonany w skali 1:1000.

§  3.
1.Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale odnoszą się wyłącznie do terenu objętego zmianą,
tj. w stosunku do terenu działki Nr 401/2.
2.Ustalenia stanowią podstawę do wydania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla obszaru objętego zmianą. Równocześnie tracą moc ustalenia
obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pacanów, których symbole oznaczenia na rysunku planu zostały podane w ustaleniach
szczegółowych ust. 3 16-27-RZ w zakresie odnoszącym się do działki Nr 401/2.
§  4.Na terenie wskazanym pod lokalizację ekologicznej stacji paliw wraz z usługami
towarzyszącymi nie przewiduje się stanowiska napraw i przeglądów samochodów.

ROZDZIAŁ  2
Ustalenia ogólne dotyczące terenu objętego zmianą Nr 1

§  5.Pod lokalizację stacji paliw, parkingu oraz stanowisk oczekiwania dla samochodów
ciężarowych dużej ładowności, motelu wraz z restauracją, baru i sklepu oraz związanym z
tym zagospodarowaniem stacją trafo i oczyszczalnią ścieków, przeznacza się nieruchomość o
nr ewidencyjnym 401/2 położoną w sołectwie Słupia.

ROZDZIAŁ  3
Ustalenia szczegółowe

§  6.
1.KS, UI, UG, UH, Zi - teren projektowanej lokalizacji stacji paliw, parkingu oraz stanowisk
oczekiwania dla samochodów ciężarowych dużej ładowności, motelu z restauracją, baru i
sklepu oraz towarzyszącą infrastrukturą.
2.Program zainwestowania terenu może być realizowany w dwóch etapach.
3.Postuluje się celowość pozyskania dodatkowego terenu, tj. działek o nr, ewidencyjnych
401/1 i 401/3 dla zagospodarowania ich zielenią izolacyjną, zmniejszającą uciążliwość
otoczenia - droga krajowa dla urządzeń służących do odpoczynku i rekreacji uczestników
ruchu drogowego korzystających z motelu i pozostałych urządzeń towarzyszących stacji
benzynowej. Realizacja postulatu wymaga zmiany w przyszłym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sposobu użytkowania tych działek z terenów łąk i
pastwisk na zieleń izolacyjną.
4.Ustala się, że obiekty uciążliwe (dystrybutory paliw, zbiorniki na ścieki oczyszczalnia
ścieków i wód powierzchniowych) należy usytuować tak, aby ich uciążliwość nie wykraczała
poza granice działki inwestora. Ponadto należy:
- do przechowywania paliwa stosować zbiorniki stalowe dwupłaszczowe lub geomemrama
skrzynia szczelna,



- przewidzieć hermetyzację spustu i wydawania paliwa,
-  przewidzieć  szczelne  i  skanalizowane  place  do  tankowania,  zabezpieczające  przed
przedostaniem się do gruntu (w tym do stawu) paliwa w przypadku awarii,
- prowadzić całodobowe monitorowanie stanu czystości podłoża,
- wokół projektowanych obiektów przewidzieć zieleń izolacyjną,
- podwyższyć teren działki w granicach 1.0 - 1.5 m i tak ukształtować, żeby wody opadowe
spływały w kierunku drogi Nr 73 Kielce - Tarnów.
5.Ustala się obowiązek uzyskania pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie ścieków
komunalnych i wód opadowych do kanału "strumień".
6.Ustala się linię zabudowy 40 m od krawędzi jezdni.
7.Ustala się obowiązek przedłożenia koncepcji programowo-przestrzennej docelowego
zagospodarowania terenu, na etapie występowania o ustalenie warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu, uzgodnioną z Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych,
Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej oraz Gospodarstwem Rybackim w Wójczy.
8.Warunkiem korzystania ze środowiska naturalnego dla zainwestowania terenu pełnym
programem projektowanej stacji paliw - jako inwestycji mogącej wpłynąć na pogorszenie się
stanu środowiska jest:
- ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym opracowanie zasad korzystania ze
środowiska  naturalnego  i  określenia  zakresu  i  sposobu  ewentualnego  ich  szkodliwego
oddziaływania.
9.Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) wjazd na teren stacji bezpośrednio z drogi krajowej Nr 73 oznaczonej w planie
miejscowym 01-DKD- (Kielce - Tarnów), poprzez pasy włączania i wyłączania,
b) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągu lokalnego,
c) odprowadzenie wód opadowych do własnej oczyszczalni wód
deszczowoprzemysłowych z separacją paliw i smarów. Odbiornikiem oczyszczonych
wód będzie istniejący rów do kanału "strumień",
d) odprowadzenie ścieków sanitarnych do własnej oczyszczalni ścieków sanitarnych
biologicznej; odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie istniejący rów do kanału
"strumień",
e) odpady stałe wywożone będą na wysypisko śmieci,
f) zaopatrzenie w energię cieplną z własnych niezależnych źródeł ciepła, w tym np.
kotłowni na olej opałowy,
g) zaopatrzenie w energię elektryczną z własnej stacji transformatorowej 15/0.4 KV,
zasilanej zgodnie z warunkami określonymi przez Rejonowy Zakład Energetyczny w
Busku; zasilanie placu budowy określi również Rejonowy Zakład Energetyczny w Busku.
h) przyłącze telefoniczne wg warunków uzyskanych od gestora sieci.

ROZDZIAŁ  4
Postanowienia szczegółowe

§  7.Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 % wzrostu wartości



nieruchomości.

ROZDZIAŁ  5
Przepisy końcowe

§  8.Opracowanie dołączone "Prognoza skutków wpływu ustaleń zmiany planu na
środowisko przyrodnicze", opracowane przez zespół autorski wspólnie z autorem "Opinii
geologiczno-sozologicznej dotyczącej możliwości budowy stacji paliw "Petrotank" w Słupi
gmina Pacanów" - mgr. Andrzejem Rybką - rzeczoznawcą z listy Ministerstwa Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr uprawnień 384, nie jest przedmiotem
uchwalenia, lecz stanowi materiał pomocniczy ułatwiający interpretację i realizację zmiany;
nie podlega również publikacji.

§  9.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Pacanów.

§  10.Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

§  11.Uchwala obowiązuje po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

ZAŁĄCZNIK
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