
RADA GMINY
Fredropol

UCHWALA Nr XVIII/142/2011
RADY GMINY WE FREDROPOLU

z dnia 5 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociagu Wysokiego
Cisnienia, relacji Hermanowice - Strachocina , terenu polozonego w Gminie Fredropol.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym / Dz. U z 2001 r
Nr 142 poz, 1591 z pózno zm./ oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U z 2003r Nr 80 poz, 717 z pózno zm./, po stwierdzeniu
zgodnosci z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Fredropol, uchwalonego Uchwala Nr IIIIl7/2002 Rady Gminy we Fredropolu w dniu
21.12.2002r, ze zmianami.

RADA GMINY WE FREDROPOLU

uchwala, co nastepuje:

I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

I. Uchwala sie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociagu Wysokiego
Cisnienia, relacji Hermanowice - Strachocina, terenu polozonego w Gminie Fredropol, zwany dalej
planem, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

2.Plan obejmuje teren przeznaczony pod budowe gazociagu ON 700, MOP 8,4MPa wraz z
urzadzeniami infrastruktury technicznej, stanowiacy inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, o dlugosci okolo 19,9 km, o powierzchni 0,6268km2•

3.Zalacznikiem do niniejszej uchwaly jest rysunek planu w skali 1: 2000, stanowiacy zalaczniki
graficzne Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14.

4.Zalaczniki graficzne Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13,
Nr 14, stanowiace rysunek planu, zawieraja integralna czesc ustalen planu i obowiazuja w zakresie
oznaczen graficznych oznaczonych na rysunku planu, jako obowiazujace.

5.CzeSc tekstowa planu zawiera odniesienia do czesci graficznej, tj. rysunku planu, które obowiazuja w
zakresie ustalonym.

6. Ilekroc w niniejszej uchwale jest mowa o terenie zagrozenia powodziowego woda Q 1%, nalezy
przez to rozumiec tereny zalewane woda z czestotliwoscia raz na 100 lat, stanowiace obszary
szczególnego zagrozenia powodzia.



§2
l.W granicach planu wyznacza sie teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu
symbolem G.

2.Granice planu sa scisle okreslone i ograniczaja teren tozsamy z obszarem o funkcji przeznaczonej
pod realizacje infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami technicznymi
towarzyszacymi.

II.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

§3
Przy zagospodarowaniu terenu objetego planem nalezy uwzglednic:

I)przebieg istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie odleglosci
lokalizowanych obiektów od elementów infrastruktury technicznej,

2)polozenie w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszarów Natura 2000 do których nalezy Obszar Specjalnej
Ochrony Ptaków" Pogórze Przemyskie" ( Kod: PLB 180001) oraz Obszar majacy znaczenie dla
Wspólnoty" Ostoja Przemyska" ( Kod: PLB 180012), poprzez ustalenia zawarte w przepisach
szczególowych niniejszej uchwaly,

3) polozenie w granicach stanowisk archeologicznych, poprzez ustalenia zawarte w przepisach
szczególowych niniejszej uchwaly,

4) polozenie w granicach zasiegu zagrozenia powodziowego wode Q 1%, poprzez ustalenia zawarte w
przepisach szczególowych niniejszej uchwaly.

§4

Na terenie objetym planem obowiazuje zakaz:

1) lokalizacji obiektów budowlanych, urzadzania stalych skladów i magazynów, za wyjatkiem
obiektów infrastruktury technicznej i towarzyszacej sieci gazowej,
2) zagospodarowania terenu drzewami i krzewami, na gruntach rolnych.

§5
1.Na terenie objetym planem dopuszcza sie:

1) modernizacje, rozbudowe, przebudowe, przelozenie istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w
tym istniejacego gazociagu DN300 oraz budowe nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
towarzyszacej sieci gazowej pod warunkiem, ze nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania
terenu zgodnie zjego przeznaczeniem okreslonym w planie,

2) modernizacje, rozbudowe przebudowe istniejacych dróg utwardzonych, pod warunkiem, ze nie
wykluczy to mozliwosci zagospodarowania terenu zgodnie zjego przeznaczeniem okreslonym w
planie,



3) drogi wewnetrzne jako drogi gruntowe nie wyznaczone na rysunku planu, o szerokosci pasa
jezdnego nie mniejszej niz 3,Om,

4) drogi publiczne nie wyznaczone na rysunku planu, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych
nie mniejszej niz 20,Om,

5) rolnicze uzytkowanie terenu pod uprawy rolne, na gruntach rolnych,

6) lesne uzytkowanie terenu na gruntach lesnych, poza pasem 2,Om liczac od osi gazociagu w
obie strony,

7) mozliwosc lokalizacji sieci i urzadzen inwestycji telekomunikacyjnych, pod warunkiem,
zapewnienia mozliwosci zagospodarowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem

okreslonym w planie,

8) przebudowe rowów melioracyjnych i cieków wodnych.

2. Na terenie objetym planem nie dopuszcza sie lesnego uzytkowania gruntów lesnych, pomiedzy
sieciami infrastruktury technicznej gazowej.

§6
Ustala sie zasady obslugi komunikacyjnej terenu objetego planem, z istniejacych ciagów
komunikacyjnych, na warunkach dotychczasowego dostepu do istniejacego gazociagu wysokiego
cisnienia ON 300, zlokalizowanego w granicach planu.

§7
l. Zasady obslugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej i gospodarki odpadami:

l) zaopatrzenie w wode do celów prób cisnieniowych oraz plukania gazociagu, poprzez bezposredni
pobór wody z cieków wodnych, zlokalizowanych poza planem,

2)zaopatrzenie w energie elektryczna na potrzeby zasilania stacji redukcyjno-pomiarowych, wezla
redukcyjno-pomiarowego oraz zespolów zaporowo-upustowych z sieci energetycznych,

zlokalizowanych poza obszarem planu,
3)odprowadzenie wód wykorzystanych do celów hydraulicznych oraz wód pluczacych gazociag, do

odstojników poza obszarem planu,
4)odprowadzenie wód opadowych w granicach planu, w sposób nie powodujacy zanieczyszczenia

wód i gleby jak równiez szkody na dzialkach sasiednich,
5) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach na terenie objetym planem, a ich usuwanie na

zasadach obowiazujacych w gminie.

2.Dopuszcza sie inne niz wymienione w punktach 1-5 rozwiazania w zakresie infrastruktury
technicznej i gospodarki odpadami, przy zapewnienia mozliwosci zagospodarowania terenu, zgodnie
z jego przeznaczeniem okreslonym w planie.



§8
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z funkcja ustalona przepisami niniejszej uchwaly, teren
nalezy uzytkowac w sposób dotychczasowy.

§9
W granicach planu dopuszcza sie wykonanie podzialów geodezyjnych pod infrastrukture,
o powierzchni nie mniejszej niz 100,Om2•

§ 10
1. Teren oznaczony symbolem G przeznacza sie pod lokalizacje gazociagu wysokiego cisnienia wraz
z urzadzeniami infrastruktury technicznej.

2.Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem G:

1) gazociag o srednicy ON 700 nalezy lokalizowac w granicach planu, w odleglosci min.3,Om od
istniejacego gazociagu wysokiego cisnienia DN300,

2) szerokosc pasa montazowego od 17,Om do 22,Om.

III.
PRZEPISY KONCOWE

§11
Ustala sie stawke wzrostu wartosci nieruchomosci powstala w zwiazku z uchwaleniem niniejszego
planu, w wysokosci 2 %.

§ 12
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy FredropoI.

§13
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy Fredropol

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
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RADA GMIN"
Fredropol

Fredropol, dnia 5 grudnia 2011 r
Rada Gminy Fredropol

UZASADNIENIE

podjetej Uchwaly Rady Gminy Fredropol, wynikajace
z przepisów § 12 pkt. 19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U
z 2003r Nr 164 poz. 1587)

Rada Gminy Fredropol, podejmujac uchwale, w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla Gazociagu
Wysokiego Cisnienia, relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastruktura
towarzyszaca, terenu polozonego w Gminie Fredropol, dokonala analizy ustalen
obowiazujacego Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Fredropol, przebiegu procedury formalno - prawnej, w
kontekscie obowiazujacych przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz.U.z 2003r Nr 80 poz. 717 z
pózn.zm.) oraz przepisów odrebnych.

Po dokonaniu analizy, Rada Gminy Fredropol stwierdzila:
• Przyjeta funkcja terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego, dla Gazociagu Wysokiego Cisnienia, relacji Hermanowice
- Strachocina wraz z infrastruktura towarzyszaca, terenu polozonego
w Gminie Fredropol - jest zgodna z polityka przestrzenna Gminy
Fredropol, okreslona w Studium Uwarunkowan i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fredropol, zatwierdzonego
Uchwala Nr III/17/2002 Rady Gminy we Fredropolu, z dnia 21 grudnia
2002r, wraz ze Zmiana Nr 2/2010 Studium, uchwalona Uchwala Nr

XV/109/2011Rady Gminy Fredropol w dniu 27.09.2011r.
• Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla

Gazociagu Wysokiego Cisnienia, relacji Hermanowice - Strachocina wraz
z infrastruktura towarzyszaca, terenu polozonego w Gminie Fredropol,
jest zgodny z polityka przestrzenna Gminy Fredropol i zostal
sporzadzony zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i
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zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz. 717 z pózno
zm.) oraz przepisami odrebnymi.

• Procedura formalno - prawna zostala przeprowadzona przez Wójta
Gminy Fredropol, zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym. W czasie
wylozenia do publicznego wgladu projektu zmiany planu, nie wplynela
zadna negatywna uwaga do przyjetych ustalen planu.

• Mieszkancy gminy oraz wladajacy gruntami w granicach planu, mieli
zapewniony udzial w toku formalno - prawnym, zgodnie z przepisami
ustawy z 27 marca 2003r, a debata publiczna zorganizowana przez Wójta
Gminy Fredropol, w trakcie wylozenia do publicznego wgladu projektu
planu wraz z Prognoza oddzialywania na srodowisko, potwierdzila
pozytywna opinie mieszkanców dotyczaca przeznaczenia terenu, objetego
granicami opracowania planu.

• Podczas procedury formalno-prawnej sporzadzenia planu miejscowego,
uzyskano zgode wlasciwych organów, na zmiane przeznaczenia gruntów
lesnych bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa oraz gruntów lesnych nie
bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa, jak równiez zgode na czasowe
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas II i III, w
granicach opracowania planu.

Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, dla Gazociagu Wysokiego Cisnienia DN 700, MOP 8,4MPa
relacji Hermanowice - Strachocina, terenu polozonego w Gminie Fredropol,
stworzy podstawy prawne i mozliwosci techniczne dalszej rozbudowy
infrastruktury technicznej na terenie Województwa Podkarpackiego, w sposób
uporzadkowany, który ze wzgledu na swoje polozenie i wazny cel publiczny,
przyniesie mieszkancom województwa korzysci spoleczne i ekonomiczne.

Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczny i prawny, Rada Gminy Fredropol,
postanowila podjac uchwale, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, dla Gazociagu Wysokiego Cisnienia, relacji
Hermanowice - Strachocina wraz z infrastruktura towarzyszaca, terenu
polozonego w Gminie Fredropol.

Przewodniczacy
Rady Gminy Fredropol

PRZEWODNICZ."L
Rady Gminy
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