Uzasadnienie
do Mieiscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla
Gazociągu Wysokiego Ciśnieniarelacii Hermanowice - Strachocina
wraz z infrastrukturą towarzysząCą, terenu położonego w gminie
Bircza.
Uzasadnienie zostało sporządzone w związku z wymogiem Zawartym W art. 42 ust.2

ustawy z dnia 3 pażdziernika 200Br, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeńswva w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na
środowisko [Dz. U Nr 199 poz' 1'227 zpóźnzm.).
Procedura formalno-prawna opracowania projektu Mie;scowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina
wraz z lnfrastrukturą towarzysząCa, terenu położonego W gminie Bircza, została
przeprowadzona zgodnie z zapisami:
. ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz'lJ.z 2003r Nr B0 poz.71'7 zpóźn.zm.)
o uStdWY z dnia 3 października 200Br, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiskaoraz o ocenach
odziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 poz.1'227 zpóźn'zm.)'
l przepisamiodrębnymi,ze względu naprzeznaczenia terenu w planie.

1'. Po podjęciu przez Radę Gminy Bircza Uchwały Nr LXVIlI/57/2010 z dnia 25 sierpnia
2O1'Or, W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia relacji
Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzysząCa, terenu połozonego
w gminie Bircza, Wójt Gminy rozpoczął procedurę poprzezi
. zawiadomienie pismem znak: 7321l1'/1'0 z dnia 11.10.2010r, organów
opiniujących i uzgadniających o podjętej uchwale oraz moż|iwościskładania
wniosków do przedmiotowego planu,
. ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu'w prasie, na tablicach ogłoszeń
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, wskazując termin oraz
sposób składania wniosków do planu , zgodnie z art. 17ust' 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
W terminie ustawowym zostały złożone wnioski do planu, które zostały rozpatrzone.
W ykaz wniosków zaw ier a tabela.

W związku z korektą trasy przebiegu nowego gazociągu, polegającą na ominięciu

rezerwatu Rebece, Rada Gminy Bircza podjęła Uchwałę v|Il1'012011 z dnia 11 lutego
2Ot1 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji
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Hermanowice-Strachocina,terenupołożonegowGminieBircza,WójtGminy
rozpoczął procedurę poprzez''
_ l--:^ ntr nĘ ?n1 1r orf
.zawiadomieniep',.u'znak:G.B.B.6721,.1'.201'1zdnia05.05.2011.r,organow
opiniującychiuzgadniającychopodjętejuchwaleorazmożliwościskładania
płanu'
wniosków do przedmiotowego

oogłoszenieoprzystąpieniudosporządzeniaplanuwprasie,natablicachogłoszeń
orazWBiuletynielnformacjiPublicznejUrzęduGminy,wskazującterminoraz
sposóbskładaniawnioskówdoplanu,zgodnieZart.17ust.1ustawyoplanowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym'

do planu ' które Zostały rozpatrzone'
W terminie ustawowym zostały złoŻonewnioski
Wykaz wniosków zawiera tabela'

z.Zostałsporządzonyprojektplanu,któryzostałpoddanyopiniowaniuiuzgodnieniu
zwłaściwymiorganami,stosowniedoprzepisówustawy'Stanowiskaorganów
teczka formalno-praWna'
opiniujących i uzgadniających' zawiera

3.ogłoszenieoprzeprowadzeniustrategicznejocenyoddziałyr,.lanianaśrodowisko,
zostałopodanewprasie,natablicachogłos,uńorazwBiuletynielnformacjiPublicznej
UrzęduGminy,zewskazaniemterminuorazsposobuskładaniawniosków,zgodnie

zprzepisamiustawyzdnia3paźdzlernika200Br,oudostępnianiuinformacji

ośrodowiskuijegoochronie,udzialespołeczeństwawochronieśrodowiskaoraz
o ocenach odziaływania na środowisko'

4.

Wójt Gminy Bircza
z uzyskanych opinii i uzgodnień,
Po dokonaniu zmian wynikających
o wyłożeniudo

tabiicackL ogłoszeń oraz BlP-ie
ogłosiłw prasie miejscowej, na
publicznegowgląduprojektplanu-wrazZprognoząoddziaływanianaśrodowisko
składania uwag do 9'09'2011r '
w terminie oo s'og.zor1r do 26.0B '20L1'rorazterminie
do planu'
nie wpłynęłażadna uwaga aniwniosek
W terminie ustawowym

5.WtrakciesporządzaniaplanuzostałaprzeprowadzonastrategicznaoCena
oddziaływania na środowisko

5.1.ZawiadomionoRegionalnegoDyrektoraochronyŚrodowiskawRzeszowieoraz
jak również
lnrp.kto.a Sanitarnego w Rzeszowie
Państwowego Wojewódzkiego
PowiatowegolnspektoraSanitarnegowPrzemyśluopodjętejuchwaleiterminie
składania wnioskÓw do

planu'

'^-.-^l-^_ił ctr

5.2.ObwieszczeniemzawiadomionooprzystąpieniudoprzeprowadzeniastrategtczneJ

ocenyoddziałyłvanianaśrodowiskowrazzmożliwościązapoznaniasię

,zdokumentaciądotyczącąprzystąpieniadosporządzeniaplanuwrazZprognozą
ustalonym terminie nie wniesiono
i określono termin składnia *niost o.. W
wniosków do prognozy'

5.3.Wó)tGminyBirczaskierowałpismodoRegionalnegoDyrektoraochrony
ŚrodowiskaorazPaństwowegoWojewódzkiegoInspektoraSanitarnego
Sanitarnego w Przemyślu'
w Rzeszowie jak tez PowiatJwego Inspektora
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w Sprawie uzgodnienia Zakresu i stopnia szczegółowościinformacji wymaganych

/

w prognozie.

Uzyskano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych
w prognozie oddziaływania na środowisko:
o Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu znak:
PSNZ.070-22110 z dnia 5listopada 201'0r.
o Pismo Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: RDoŚ1B-WooŚ.7 O4L-2-t32 l2 l 1'0 l ap z dnia 19 listopada 20L0r.
5.5. Uzyskano zaopiniowanie projektu MPZP wraz Z progoozą oddziaływania na
środowisko przezi

5.4.

. Pismo Dyrektora ochrony Środowiska W Rzeszowie
o

znak:
pozytywnie
bez
uwag'
\7
z
dnia
czerwca201"1'r
WooŚ.410.4.1'4B'2O11.AP-2
Pismo Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Przemyślu znak:

czerwca20L1'r - pozytywnie bez uwag.
o Pismo Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
znak: SN2.46L2-651L1. z dnia 7 czerwca20l'1r 'pozytyvvnie bez uwag'
5.6.Sporządzony został projekt planu miejscowego wraz'Z prognozą oddziaływania na
PZN5.4612-1,/1,1zdnia

B

środowisko.
5.7.Projekt planu wraz z prognozą zaopiniowano i uzgodniono z właściwymiorganami
ijednostkami opiniującymi i uzgadniającymi, zgodnie z przepisami prawa.
5.B.

Zawiadomiono o wyłożeniu projektu planu wraz Z prognozą oddziaływania na
środowisko do publicznego wglądu, wskazując termin dyskusji publicznej oraz
możliwośćwnoszenia uwag do projektu planu i do prognozy, wskazując termin
i miejsce oraz sposób składnia uwag.

5'9.Projekt planu wraz

Z

prognozą został wyłożony do publicznego wglądu

i przeprowadzono dyskusję publiczną.

5'10. W terminie wskazanym w ogłoszeniu nie wniesiono uwag do projektu planu ani do

prognozy.

6.

Uzyskano zgodę Ministra Środowiska znak: DLnpl-6501-48/53537/1'1'l]s z dnia
2.1'2.20L1'r, na przeznaczenie na cele nierolnicźe i nieleśne gruntóW leśnych własności
Skarbu Państwa'

7.

Uzyskano zgodę Marszałka Województwa znak: GG.l.7151.35.2011'KM z dnia
]''10.2011r, na przeznaczenie na cele nierolnicze inieleśnegruntów leśnych,
niestanowiących własnościSkarbu Państwa.

Zs-w-z1'l'}-1'37-4l2O1'I z dnia
30.11'2011r, na przeznaczenie na cele nierolnicze inieleśne gruntów leśnych Skarbu

B. Uzyskano zgodę Ministra Środowiska znak:
Państwa w zarz.ądzie Lasów Państwowych.

9'

Projekt planu skierowano do uchwalenia przez Radę Gminy Bircza.
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Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla Gazociągu Wysokiego
Ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzysząCa, terenu
połozonego w gminie Bircza, Został sporządzony zgodnie Z ustawą z dnia 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.IJ.z 2003r Nr B0 poz. 717 z póżn. zm.)

oraz przepisami odrębnym

i.

Procedura forma]no _ prawna Została przeprowadZona przez Wójta Gminy Bircza, zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym,
W czasie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu, nie wpłynęła żadna negatywna
uwaga do przyjętych ustaleń planu.

Mieszkańcy gminy oraz Wszyscy władający gruntami w obszarze planu, mieli zapewniony
udział w toku formalno - prawnym, zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003r,
a debata publiczna zorganizowana przez Wójta Gminy Bircza, w trakcie wyłożeniado
publicznego wglądu projektu planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
potwierdziła pozytywllą opinię lnieszkańców dotyczącą nowego przeznaczenia terenu,
objętego granicami opracowania planu'
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