UZASADNIENIE
wóJT GMINY BIRczA
woi no.lkapackig

Do UcEwAŁY NRIxvuV57/2010
RADY GMII\IY w BIRCZY
z dnia 25 sierpnia 2010roku

w sprawie przystryienia do sporądzonia Mejscowogo Planu Zagospodarowania PrzesEzennego dla
Gazociągu Wysokiego Ciśnie'nia,relacji Hermanowice _ strachocina , terenu położonegow Gminie
Bkcza.

:''INWESTGAS'' S'A , Al. Jana
Pawła tr 7Q 00-175- Warszawa.
Zalses zadartla inwestycyjnego obejmuje późniejsząredizzcję inwestycji celu publicznego tj.
budowę gazociągu wysokiego ciśnienia średnicy Dn700' MoP 8'4MPa relałji Hermanowice Strachociną wraz z infrastuktuĘtow"rzysąpą , wprowadzenia trasy gazociągu istniejąpego Dn300
relacji Hormanowice - Strachociną rozbudowy węża rozliczeniowogo na terenie PMG Strachocina
oraz na odcinku podejścia do węzh rozliczeniowogo na tersnie PMG strachociną odcinek gruntow
leśnych wzdłużistniejących gazociągów Dn300 , uwzglę.dnienia terenu ńezbędnego dla
projekov/anego gazociqgu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa Dn700 relacji Strachocina- Pogórska
Wola wraz z infrastruktuą towarzysącą
l . Wnioskodawcą opracowania planu miejscowego jest

Z.Trasa gazociryu relacji Hermanowice - Strachocina o łącznej długościokoło 80 km będzie
przebiegała przv, teren 7 gmią w tym przez tęren gminy Bircza, na odcinku około l8,ókm.
Natomiast ilugośctrasy gazociągu relacji - strachocina _ Pogórska Wola wynosić będzie
około 120km.
Infrastruktura towarzysząca obejmować będzie obieĘ integfalnie zvięane z gazociąjem , a
w szczególności : układy połączeniową śluzy nadania i odbioru tłoka inspekcyjnego z
układem obejściowym oraz zbiornikiem odbioru kondensafu zlokalizowane na tereńe węzła
Hermanowice i PMG Strachocina ( węzeł rozliczerriowy gazu) oraz w połowie dfugości
projektowanego gazociryo liniowe zespoły zaporowo- upustowe z układami obejściowymi
Dn 250 umoŹ:liwiające połączenie nowyoh stacji pomiarowych , sfupki oclrrony katodowej,
kolumny wydmuchowe' stacje ochrony katodowej , linie energeĘczne i telekomunikacyjne
( kabel łączrrościświatłowodowej, łqpanościGsM itp.)

Planowany gauoąag pzebiegeł będae wzdłuz istniejąpego gazociągu wysokiego
ciśnienia Dn300 relacji Hermanowice- Strachocina z z.ńożeliem lokalizacji nowo
projektowanego gazaciągł ijego l2m stre$ kontrolowanej oraz częściowo pasa
monteżowego w pasie sfrĄ ochnonnej ( odległościbezpiecznych) istniejącego gazociągu
kńrej szerokośó ołreślająprzepisy wcząólne, dotyczące waruŃów technicznych jakim
powinny odpowiadaó sieci gazowe.

opracowanie

,

MPZP wynika z faktu , iż planowany do realizacji gazociąg Dn 700
wymagał będzie ntiany prz'eanaczeda gruntów leśnych na cele ńele śne,zgodnie z art.7
ustawy o ocbronie gruntów rolnych i leśnych.Zmiany przemaczenia gruntów leśnych na cele
w

nieleśne dokonuje się z trybie opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego , o którym mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Bircza , po dokonaniu analizy istniejących uwarunkowan
przestrzennych, zapisów zrrriany Nr 1/2010 Studium uwarunkowń i kieruŃów
zagospodarowania przestrŻennego grrriny Bircza , Miejscowego Planu ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza wajnego do 31.|2.2002, jak równieŹ
Strategii rozwoju Gminy Birczą postanowił przystąpió do opracowarria przedmiotowego

i//

planu miejscowego _ obejmującego obszar omaczany granlcami w zrrrianie Nr 1/2010
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bircza.

Wójt Gminy Bircza postanowił ,iż nowa funkcja terenu będzie zgodna z funkcją
okeślonąw zrrianie Nr l/2010,'studium uwarunkowń i kieruŃów
"agospodarowania
przestrzennego Gminy Bircza", pod budowę gazociągu wysokiego ciśnieńa wraz z
infr astrukturą to warzy s7ĄEą.

Planowany sposób zagospodarowania terenu w grłnicach MĘscowego Planu
Zegospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego CiśnieniaDn 7fi), MoP 8,4MPa
relacji Hermanowice - Strachocina , w Gninie Bircza jest zgodny z ustaleniami zmiany Nr
1/2010
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Birczatt.''Studium

sporądzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennąo, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia Dn 700' MoP 8'4MPa relacji Hermanowice Strachocina , terenu połozonego w Gminie Birczą stworzy podstawy prawne i możliwościtechniczne
dalszej rozbudowy infiastruktury tecbnicznej na terenie Województwa Podkarpackiego, w sposób
uporądkowany, ldóry n wzg|ędu na swoje położenie i wa:by cłl publiczny, przyniesie mieszkańcom
wojewódłwa korzyści społecae i ekonomicae.
3. Podjecio uchwały w sprawie przystątienia do
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PRZYSTĄPIEIYIA Do sPoRzĄDzENIA
MIEJSCOWEGO PI"AI\ru ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENIYEGO

DoTYCzĄcA zAsN)NoŚcI

dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienił'relacji Hermanowice-Strachocina, terenu
położonęo w Gminie Bircza

oraz SToP^IIA zGoDNoŚcI PRzEwIDYwAI\tYcE RozwązAŃ.

Z

USTALENIAN{I STUDITTM UWART}I\IKOWAN I KIERT]I\IKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEh{IIEGO GMII\TY BIRCZA
wynikającr z rrL 14 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i
złgospodarowaniu pzes&zennym lDz.a . z 2003r Nr 80 poz.1t1 z późn.zm.l

Wnioskodawca opracowania planu miejscowego jest :"INWESTGAS" S.A , Al. Jana
ParłłaII 70' 00_175- WarszawaZakes zadania inwestycyjnego obejmuje późniejsząrealizację inwestycji celu
publicznego tj. budowę gazociągu wysokiego ciśnieniaśrednicy Dn700, MoP 8,4MPa
relacji Hermanowice - Stracbociną wraz z infrastuktuątowarzysąpą , wprowadzenia trasy
gazociągu isbiejąpego Dn300 relacji Hemanowice - Strńociną rozbudowy węzła
roŹiczerriowego na terenie PMG Stacfoocina oraz na odcinku podejściado węda
rozliczeniowego na terenie PMG Strachociną odcinek gruntow leśnych wzdłuż istniejących
gazociągów Dn300 , uwzględnieńa terenu niezbędnego dla projektowanego gazociągu
wysokiego ciśnienia 8,4 MPa Dn700 relacji strachocina- Pogórska Wola'wraz z
infrastrukhlrą towarzysząą.
1.

\ź

Trasa gazociągu relacji Hermanowice

Strachocina o łąoznej długościokoło 80 km
będzie przebiegała pI1zQ, teren 7 gn'in, w tym przez teren gnltny Bircza , na odciŃu
około l8,ókm. Natomiast długośćtrasy gazociągu relacji - Strachocina _ Pogórska Wola
wynosió będzie około l20km.
Infrastruktura towarzysąca obejmować będzie obiekty integralnie zvitęane z
gazociągiem a w szczególności : układy połączeniowe, śluzynadania i odbioru tłoka
'
inspekcyjnego z układem obejściowym oraz zbiornikiem odbioru konderrsatu
zlokalizowane na terenie węzła Hermanowice i PMG Strachocina ( węzeł roźiczeniowy
gazu) oraz w połowie długościprojektowanego gazociągu liniowe zespoły zaporowoupustowe z układami obejściowymi Dn 250 umoż:liwiające połączenie nowych stacji
pomiarowych , sfupki ochrony katodowej, kolumny wydmuchowe, stacje ochrony
katodowej , linie energetyczne i telekomunikacyjne ( kabel łącznościświatłowodowej,
łączrrościGSM itp.)
_

Plarrowarry Bazoc|ąE przebiegał będzie wzdłużistniejącego gazociągu wysokiego
ciśnienia Dn300 relacji Hermanowice_ Strachocina z zdożeniem lokalizacji nowo
projektowanego gazoaęu i jego 12m stret kontrolowanej oraz częściowo pasa
montażowego w pasie stres ochronnej ( odległościbezpieczrrych) istniejącego

gazociągu, któĘ szerokośćotreślają p'rzepisy szczegótne, dotyczące waruŃów
technicmych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
opracowanie lv/w MPfr wyltka z faktu, iż planowany do reatizacji gazociągDn 70O
wymagd będzie aniany prze.naczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,ąodtlte z ut. 7
u$awy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Ztntany przeanaczenia gruntów leśnychna
cele nieleśne dokonuje się z Ębie opracowania miejscowego planu zagospodarowarria
prresEzennego, o którym mowa w ustawie o planowarriu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Y

Wójt Gminy Birczą po dokonaniu analizy istniejących uwarunkowan
przestrzennycĄ zapisów anriany Nr 1/2010 Studium uwarunkowń i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bircza , Miejscowego Planu ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza wa:źneg o do 37.L2.2OO2' jak również
Stratęii rozwoju Gminy Birczą postanowił przystąpić do opracowania
przedmiotowego planu miejscowego - obejmującego obszar o^ac7nny granicami w
zmianie Nr 1/2010 Studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bircza.

wójt Gminy Bircza postanowił ,ż nowa funkcja terenu będzie ąodna z
funkcją olceślonąw zrnianie Nr 1/2010 ,,Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bircza", pod budowę gazociągu wysokiego
ciśnienia wraz z infrastrukturą towanyszącą.
Planowany sposób zagospodarowania terenu w granicach Miejscowego Planu
Zagospodrrowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia Dn 7ffi, MoP
E'4MPa relłcji Hermanowice _ Strechocina w Gminie Bircza jest zgodny z ustaleniami
' i kierunków zagospodarowenia
zmiany Nr 1/2010.Studium uwarunkowlń

pnestzennego Gminy Bircze".

\'

Podjecie uchwĄ w sprawie przystąlienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowani;a Przesrzennego, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia Dn 700, MoP 8,4MPa
relacji Hermanowice _ Stachocina , toronu położonego w Gminie Birczą stworzy podstawy
prawne i możliwościtechniczre łla|szej rozbudowy infi.astuktury tecbnicznej na tere,lrie
Województwa Podkarpackiego, w sposób uporąĄowany, który ze względu na swoje położerrie
i ważny cel publiczry, pr4miesie rnieszkańcom województwa korzyści społecae i

ekonomicne.

2. Ustalenia Micjscowego Planu ogólnego Zaqosoodarowania Przcstrzennego
Gminv Bircze ważnepo do dnia 31.12.2002r. lrtóry utracił ważnośóna mocy art' 67
ustawy z dnia 7 lipca 1994r o z'ąospodarowaniu przestrzennyr/ j .t. Dz.U z l999r Nr 15
poz. 139 zpóźn. zm./- stanowią iż gazociry przebiega prz'ez obszary rolne, leśnedrogę
wajową drogę powiatową.
Jak wynika z ustaleń MPOZ Gminy Bircza ważnego do 31.12.2002r- omawiany
teren stanowił obszar prz.e.znaczony pod lokalizację infrastrukury techniczrr{.

/
/

Ustłlenir Studium uwarunkowań i kierunków zagosoodarowania orzestrzennego
zatwierdzonego UchwałłNr Iv/162002 Rady Gminy w Bircąr z dnia 18 lipca
3.

2O02r.
zeodnie z wvpisem ze StudiuflL trasa przebiequ istnieiaceeo eazociągu wvsokieeo
ciśnienia DN300 Hermanowice Strachocina . obeimuie komoleksv leśne. obszarv łak i
pastwisk terenv orzeznaczone pod zabudowe mieszkaniową i usługowa- drog qnńnne.
droei powiatowe.

v

Po dokonaniu inwcntaryzacii geodezyjncj istnieiąccgo 8azociłgu O 300 oraz
po dokonaniu analizv trasy tegoż gazociągu wkreśIonego w rTsunek Studium
okazało się. że w rzcczywistości faĘvczna lokalizacje gazoci4gu o 300 w terenie
nic pokrvrva sic z jego przebiesiem zaznaczonym na rvsunku Studium.
Ponieważ zarówno istniejący gazociąg jak też planowany gamciąg przebiąz przez
tereny użrytków leśnych , zaistnida koniecznośó dokonania zmiany przeanaczenia
gruntów leśnych na cele nieleśne w trybie przęisów ustawy o ochroni€ gruiltów rolnych
i leśnych , po trasie planowanego gaaciągu o 70o.
Aby dokonać zmi any pr7.ezlnczetia gruntów leśnych na cele nieleśnąwinien byó
sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegą gdzie podczas
procedury formalno-prawnej mstanie dokonana zmianą o l<1óĘ mowa wyżej.
Uwzględniająp koniecznośó ustawową wykazania zgodności MPZP z ustaleniami
Studiuą w pierwszej kolejności należy dokonać zrnianę Nr l/2010r Studium, w taki
spońb aby trass gazłicigu zinwentaryzowana geodezyjnie w t€renie , pokryła się z
traą na ryzunku zrrriany Nr l/20l0 a nastęnie opracować MPZP
6.

}Ynioski wynikejące z Ekofizjografii podstawowej.

Teren objęty planem miejscowym nie posiada opracowanej ekofizjografii na dzień
podjęcia uchwĄ o przyst4ieniu do opracowania planu. opracowanie ekofizjografii jest
prowadzone i przewiduje się, ze do końca sierpnia 2010r zostanie zakończone.
Wnioski wynikające z opracowania ekofizjograficznego zostaną przeanalizowane i uj6e
w dokumentacji , która zostanie przedłożorra do uzgodnień na dalszym etapie procedury
'
PlanistYcznej.

5.

wyDoseżtnic tcrcnu w infrastrułilure techniczną

wzdfuż istniejąpego gazociągu wysokopężnego Dn 300 , planowany jest gazociąg Dn
700 . Trasa istniejącego gazociągu prznbiega przez tercn uzytków rolnych i leśnych
piny Bircza. opńcz wymienionego gazociągu , na tej trasie nie przebiegają żadne inne
sieci uńrojenia pŃżemnego. Na trasie gazociągu przebiegają sieci energetyczne
napowietrzne NN, SN, WN.,
6. Warunki wvnikajace z ustaw.v z dnia 3 lutepo
i leśnych/Da a z 22lutąo 1995r Nr L6 poz. 78

1995r o ochronie gruntów rolnych
z późl .zm./

7
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w ustawy , przeznaczelie gruntow rolnych i leśnychna cele
Zgodue z art'
nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania
przesuzennego w trybie właściwejustawy.
Teren objęty granicami opracowania stanowi grunty rolne oraz leśne.

Po dokonaniu analizy pełrych wypisów z ewidencji gruntów, dla opracowania
MPZP w granicach niezbę,dnych do przyszłej realizacji inwestycji, należy stwierdzić , iż
w obszarze opracowania nie znajdą zastosowania przęisy w ustawy, w zakresie
konieczności dokonania zniany rl'rzezr'taczsrrLa gruntów rolnych klasy od I do ltr,
ponieważ gnmty klasy od I do III w planowanych granicach planu ne prz.elsaszĄą
o,5ha w zwartym obszarze, a zatem nie przekaczają wielkościgranicznej , o której
mowa w przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W granicach planowanego planu miejscowego z.achodń konieczrrośćuzyskarria
zgody na zmianę przemaczaia gruntów leśnychna cele nieleśne, o której mowa w

ustawie o ochronie grurrtów rolnych i leśnych.

etapie prac planistycaych zachodzi
mowa w powołanych przepisach prawa.

w zwi&ku z povłyżsrym, na dalsrym

potrzeba uzyskani a

l-

7.

gody

, o której

Warunki wynikejłce z nozostałych nlzeoisów szczególnych.

W granicach planowanych do opracowania plarru miejscowego, anajdują
zastosowanie przepisy sz.człgólne, wynikające z ustawy o ochronie pr4lrody oraz
ustawy o drogach publiczrrych, ze wzglę,du na lokaluaĄę i zakres opracowania.
E.

Informacia o dostepnych materiałrch qcod€zyjnych

Dla obszaru objętego projektem planu została zakupiona mapa zasadnicza w skali 1:1000
oraz w skali 1: 2000 w Powiatowym ośrodla-r Dokumentacji Geodezyjnej i
Kańograficzrrej w Przemyśluoraz mapa ewidencji gruntów wraz pełnymi wypisami z
ewiderrcji gruntów, kopia mapy ewidencyjnej w skali 1: 2000-

9.

olrreślcnic niczbednego zakresu orłc planistvcznvch

Zgodrie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnta 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym @z U. Nr 80 poz.7l7 z późn. zn.)

/

Nowa funkcja taenu zostanie określona w dokumentacji urbanistycznej obejmującej:
rysunek planu
uchwałę Rady Gminy w Birczy ,w sprawie uchwalenia planu
progrrozę oddziaływania na środowisko
progrrozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
z uwzględnieniem art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

_
-

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzenneg o t:rilreĘ spdnió wymogi art. 15
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , w zakesie wynikającym z
charakteru planu. w Ęm jego funkcji podstawowej oraz przęisów odrębnych.
.

Vł

10. Informacia o skutkrch orawnych uchwelenia

MPZP dla Gazociągu Wysokiego

Ciśnienia. reIacii HermanowiceStrachocina. terenu połoźnnego w Gminie Bircza.
Po uchwaleniu przedmiotowego planu wańośćnieruchomości , których fuŃcja
zostanie znrieniona , waośniemax. óo 30%o. Wzrost wartości nieruchomości zostanie
olreślonyw przęisach uchwĄ Rady Gminy uchwalającej plan.
Na obszarze analizowanym w latach 1995 - 2009 nie wydano ani jednej decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terąu.
I

v,

1.

Informrcie dodatkowe

Na obszarze objętym granicami MPZP dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia,
relacji Hermanowice-Strachociną terenu położonego w Gminie Bircza istnieje potzłba
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , o funkcji zgodrrc1 z
fuŃcją zawartą w anianie Nr 1/2010 ,,Studium uwarunkowań i kieruŃów
przestrzennego Gminy Bircza '' , w granicach określonych
"agospódarowania
po-g,ibioną p'""ry*ana linią koloru czarnego ,nie Ęlko ze względu na istniejące
uw-arunkowania , ale równiez ze względu na obowią7ujące przepisy prawne'
Po dokonaniu analĘ przedmiotowego terenu w kontekścieistniejąpych
prawnycĘ wójt Gminy Bircza postanowił przedłożyć
uwaruŃowń i przepisów
'sircza
projet<t uchwĄ w sprawie przystąpienia do sporz ądzenia
Radzie Gminy
Mejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzernego dla Gazociągu Wysokiego
Ciśńienia, ńt""ii H".'n."'"ice_Strachociną t€renu położonego w Gminie Bircza i
rozpocząó procedurę formalno-prawną opracowania planu, o ile Rada Gminy podejmie
stosowną uchwdę.

