UCHWAŁA Nr XXIV/105|Ż0L|
RADY GMINY BIRCZA
z dnia 21 grudnia 2011 roku

rv sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego
Ciśnienia' relacji Hermanowice _ Strachocina, terenu połozonego w Gminie Bircza.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia B marca 1990r o samorządzie gminnym l Dz.U z200|r Nr l42
poz. l 591 z pożn. zm.l oraz aft. Ż0 ust. 1 ustawy z dnia 2'7 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym lDz.lJ z2003r Nr 80 poz' 717 zpóŻn. zm.l, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Zmiany Nr
ll2O|O Studium Uwarunkowań i Kierurrków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza, uchwalonego
UchwałąNrXXXVI/Ż0312002r Rady Gminy w Birczy w dniu 10.10.2002r, zezmianą.

RADA GMINY BIRCZA
uchwala, co następuje:
I.

PRZEPISY OGOLNE
$1
l. Uchwala się Mieiscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennęgo dla Gazociągu Wysokiego
CiŚnienia, relacji Hermanowice _ Strachocina, terenu połozonego w Gmirrie Bircza, zwany dalej
planem, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

2.Plan obejmuje teren przeznaczony pod budowę gazociągu DN 700, MoP B'4MPawrazzurządzeniami
infrastruktury technicznej, stanowiący inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o długości
około 18,6 km, o powierzchni 0,5952kmŻ.
3.Załącznikiem do nirriejszej uchwały .jest rysunek planu w skali l: 2000, stanowiący załączntki graficzneNr
3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7. Nr 8 , Nr 9, Nrl0, Nrl l, Nrl2, Nrl3, Nr 14.

1,

Nr 2, Nr

\-

4.Załączniki graficzne Nr l, Nr 2' Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 , Nr 9, Nr10, Nrl l, Nrl2, Nrl3, Nr
stanowiące rysunek planu' zawierĄąintegralną częśó ustaleń planu i obowiązują w zakresie oznaczen
graficznych oznaczonych na rysunku planu,jako obowiązujące.

14,

5.Częśctekstowa planu zawiera oc1niesienia do częścigl'aiicznej. tj' rysunku plarlu. które obowiązująrv zakresie
ustalottytn.

6' llękroó w niniejszej uchwale jest mowa o terenie zagroŻenia powodziowego wodąQloń,na|eŻy przezto
rozumięć tereny zalewanę wodąz częstotliwościąraz na 100 lat,-stanowiące obszary szczególnego zagroŻenia
powodzią.

$2
l.W granicach planu wyznaczasię teren infrastńktLrry technicznej , oznaczony na rysunku planu symbolęm G.

z obszarem o funkcji przeznaczonej pod
realizację infrastruktury technicznej wrazZ obiektami i urządzenianri technicztrymi towarzyszącymi'

2.Grarrice planu sąściśleokreślone iograniczająteren toŻSamy

TI.

PRZEPISY SZCZEGOLNE
$3
Przy zagospodarowaniu terenu objętego planern naleŻy uwzględnic

:

l)przebieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technic znej, poprzez zachowanie odległości
l

okal izowanych obiektów od elernentów

i

nfrastruktury techni cznej,

2)połozenie w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko-Dynowskiego obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz obszarow Natura 2000 do których naleŻy obszar Specjainej ochrony ftaków
,,Góry Słonne'' ( Kod: PLB l80003) , obszar Specjalnej oclrrony Ptaków,,Pogóize_Przemyskie'' (Kod' PLB
l 80001) orazObszar mający znaczenie dla Wspólnoty ''córy Słonne''
froo, PLBl800l3) i obszar
rnający znaczente dla Wspólnoty
Przenryska'' (Kod: PLH l B00l 2), poprzez ustalenia Zawarte w
',ostoja
przepisach szczegółowych niniejszej uchwały,

\,t/

3) połozenie w granicach stanowiska archeologicznego, poprzez ustalenia Zawa6e w przepisach szczegółowych

niniejszej uchwały,

4) połozenie w granicach zasięgu zagroŻenia powodziowego wodą
Qloń , poprzez ustalenia Zawarle
prze p i sach szczegoł ow ych n i n i ej szej uc hwały.

$4
Na terenie objętym planem obowiązuje zakaz:

l) lokalizacji obiektÓw budowlanych, urządzania stałych składów i magazynów, za wyjątkiem obiektów
infrastruktury technicznej i towarzyszącej sieci gazowe.j,
2) zagospodarowania terenu drzewami i krzewami, na gruntach rolnych.

$s
l.Na terenie objętyrn planem dopuszcza się:

l)

2)
3)

modernizację, rozbudowę, przebudowę, przełoŻenie istniejących sieci infrastruktury technicznej, w
tym istniejącego gazociągu DN300 oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruńtury technicźnej
towarzyszącej sieci gazowej pod warunkiem, Że nie wykluczy to moŻliwościzagospodarowania
terenu zgodnie z1ego przeznaczeniem okreśłonymw planie,
modernizację, rozbudowę, przebudowę istniejących dróg utwardzonych, pod warunkiem, ze nie
wykluczy to mozliwoŚci zagospodarowania terenu zgodnie z
1ego przeznaczeniem określonym w
planie,
drogi Wewnętfzne jako drogi gfulltowe llie wyznaczolle
nie mniejszej niz 3,0m,

lla rysunku planu,

o szerokości

3)

rolnicze uzytkowanie terenu pod uprawy rolne, na gruntach rolnych,

4)

Ieśne uży'tkowanie terenu, na gruntach leśnych,poza pasęm Z,Omlicząc od osi gazociągu w obie

strony,

V

/

5)

moŻliwośc|okalizacji sieci i urządzeń inwestycji telekomunikacyjnych, pod warunkiem'
zapewnienia mozliwości zagospodarowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem okreśIonymw
planie,

6)

przebudowę rowów rnelioracyjnych i cieków wodnych.

Na terenie objętym planem nie dopuszcza się leśnego uzytkowania gruntów leśnych' pomiędzy sieciami
intiastruktury technicznej gazow ej.

2.

$ó
Ustala się zasady obsługikomunikacyjnej terenu objętego planem, z istniejących ciągów komunikacyjnych, na
warunkach dotychczasowego dostępu do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnieniaDN 300. zlokalizowanego
w granicach planu.

$7
l. Zasady obsługi tęretru w zakresie intiastruktury technicznej i gospodarki odpadami
l) zaopatrzenie w lvodę do celolv prob ciśnieniowych oraz płr"rkania gazociągu, poprzez bezpośredni
pobor wody z ciekow wodnych, zlokalizowanych poza planem,
2)zaopatrzenie w energię elektryczną na potrzeby zasilania stacji redr-rkcyjno-pomiarowych, węzła
redukcyj no-pomiaroweg o oraz zespołów Zaporowo-upustowych z si ec i energetycznych'
zlokalizowanyclr poza obszaręm planu,
3)odprowadzenie wod wykorzystanych do celow hydrauliczllych oraz wód płuczących gazociąg, do
odstojnikow poza obszarern planu,
4)odprowadzenie wód opadowych w granicach planu, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód
i gleby jak równieŻ szkody na działkach sąsiednich,
5) gromadzenie odpadów rv szczelnych pojemnikac} na terenie ob.iętym planem.
zasadach obowiązując1'ch rv gnlinie.

a ich usuwanie

na

2.Dopuszcza się inrre niŻ w'ynlieniolle w punktaclr l-5 rozwiązania lv zakresie infiastrlrktury technicznej i
gospodarki odpadami, przy Zapęwnienia mozliwości zagospodarowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem
określonynl rł planie.

s8
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z funkcją ustaloną przepisami niniejszej uchwały, teren nalezy
uzytkowac w sposob dotychczasowy.

$e
W granicaclr planu dopusz.czasię wykonanie podziałor.v geodezy.|nych pod intiastrr"tkturę. o powierzchni nie
mniejsze.j

niz
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$10
l. Teren oznaczony Symbolen] G przeznacza Się pod lokalizac.ię gazociągLl wySokiego ciśnieniawrazZ
urządZeniami i nfrastruktllry techni Cznej.
2.Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego syrnbolem

l)

:

gazociwo średnicy DN 700 naleŻy lokalizować w granicach planu' w odległościrnin.3'0m
i

2)

G

stni ej ącego gazociągu wysoki ego ci śrrien ia DN 300.

szerokośc pasa l-nontazowego od l7,0In do 22,0m.

ln.

PRZEPISY KONCOWB
$ l1
Ustala Się Stawkę wzrostu wartości nieruchonrości powstałą w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w
wysokoŚci 2 %.

$12
Wykonanie uchwały powierza

się Wójtowi Gminy Bircza
$13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
iwclrodzi w zycie po qrpływie 30 dni od daty.je'| ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo.jewódawa
Podkarpackiego.
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