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UCHWAŁA NR VIII/71/2019
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi
Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna
400 kV Piła Krzewina – Plewiska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506)
oraz
art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27 marca
2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.1)) Rada Gminy Komorniki uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. W związku z uchwałą Nr XXXIV/348/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji
we wsi Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna
400 kV Piła Krzewina – Plewiska oraz po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki (Uchwała Nr LII/348/2010 Rady Gminy
Komorniki z dnia 25 października 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXV/355/2017 Rady Gminy Komorniki
z dnia 25 maja 2017r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi
Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła
Krzewina – Plewiska, zwany dalej „planem”.
2. Planem obejmuje się obszar położony w granicach określonych na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu podzielony na ponumerowanych arkuszach, zatytułowany „Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest
dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska”, w skali 1 : 1000
wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Komorniki, stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1)

Zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 60, poz. 235.
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1) linii elektroenergetycznej 400 kV – należy przez to rozumieć napowietrzną linię elektroenergetyczną
o napięciu znamionowym 400 kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich
przewodów;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię pokazaną na rysunku planu, która
określa najmniejszą odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej teren lub krawędź
jezdni;
3) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć: tablicę informacji przyrodniczej lub turystycznej oraz
tablicę z oznaczeniem infrastruktury technicznej;
4) zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć zadrzewienia, zakrzewienia lub roślinność
o wysokości powyżej 4 m npt.
§ 3. W granicach planu ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, którą
jest napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Piła Krzewina – Plewiska.
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku
planu:
1) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, oznaczony symbolem E;
2) teren produkcyjny, usługowy i magazynowo-składowy, oznaczony symbolem P/U.
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania krajobrazu
nie podejmuje się ustaleń.
§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeń, w tym substancji biogennych, organicznych
i toksycznych do gruntu, rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych;
2) nakaz docelowego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;
3) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla
istniejących i projektowanych dróg, parkingów i placów zgodnie
z przepisami odrębnymi;
4) dopuszczenie odprowadzenia ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej po ich wcześniejszym
podczyszczaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) docelowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do
zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących się
najniższymi wskaźnikami emisji, z dopuszczeniem odnawialnych źródeł energii;
7) gromadzenie odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi;
8) zakazuje się jakiejkolwiek działalności związanej ze: składowaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem
odpadów lub wytwarzaniem wyrobów z odpadów.
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
nie podejmuje się ustaleń.
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się
ustaleń.
§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dla
terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala się:
1) lokalizację napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Piła Krzewina - Plewiska,
2) lokalizację stacji elektroenergetycznej Plewiska,
3) lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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4) dopuszczenie lokalizacji:
a) sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) dojść, dojazdów,
c) ciągów pieszych lub rowerowych,
d) urządzeń melioracji wodnych;
5) wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – do 90 m npt;
6) dopuszczenie oznaczenia, w tym również świetlnego oraz przeszkodowego, przewodów i konstrukcji
wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV.
§ 10. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dla
terenu produkcyjnego, usługowego i magazynowo-składowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U
ustala się:
1) dopuszczenie lokalizacji:
a) zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów z zastrzeżeniem § 13 pkt 4 i 5,
b) obiektów usługowych z zastrzeżeniem § 13 pkt 4 i 5,
c) sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanej na
elektroenergetycznej 400 kV relacji Piła Krzewina - Plewiska,

rysunku

planu

napowietrznej

linii

d) dojść, dojazdów, miejsc postojowych z zastrzeżeniem § 13 pkt 4 i 5,
e) zieleni urządzonej z zastrzeżeniem § 13 pkt 4 i 5;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60 %,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 20 %,
c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,
e) maksymalna wysokość zabudowy – 8 m,
f) kąt nachylenia połaci dachowych do 200.
§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa nie podejmuje się ustaleń.
§ 12. Nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia postępowania scalania i podziału
nieruchomości i w związku z tym nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału
nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości równiej lub większej niż 50 m npt,
uwzględnienie przepisów odrębnych dotyczących sposobów zgłaszania oraz oznakowania przeszkód
lotniczych;
2) zachowanie ciągłości systemu melioracji wodnych, z dopuszczeniem jego przebudowy na odcinkach
kolidujących z posadowieniem konstrukcji wsporczych linii elektro-energetycznych;
3) pasy technologiczne linii elektroenergetycznych, o szerokości 35 m od linii 400 kV i 25 m od linii 220 kV,
zgodnie z rysunkiem planu;
4) w wyznaczonym na rysunku planu pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400 kV:
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a) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
b) zakaz lokalizowania miejsc postojowych,
c) zakaz realizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
d) zakaz tworzenia hałd i nasypów,
e) zakaz nowych nasadzeń zieleni wysokiej,
f) nakaz realizacji niepalnego pokrycia dachów obiektów budowlanych;
5) w wyznaczonym na rysunku planu pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 220 kV:
a) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
b) zakaz realizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
c) zakaz tworzenia hałd i nasypów,
d) zakaz nowych nasadzeń zieleni wysokiej,
e) nakaz realizacji niepalnego pokrycia dachów obiektów budowlanych.
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem oraz dostęp do infrastruktury technicznej
z wykorzystaniem terenów znajdujących się w granicach obszaru objętego planem, w tym dróg
wewnętrznych i dojazdów, powiązanych z zewnętrznym układem komunikacyjnym;
2) wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową, zgodnie z zasadami i minimalnym normatywem wynikającymi z przepisów odrębnych;
3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym skablowanie
napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego lub średniego napięcia;
4) na terenie P/U zapewnienie 1 miejsca postojowego na 3 zatrudnionych lub na każde 100 m2 powierzchni
użytkowej obiektów produkcyjnych, z zastrzeżeniem § 13 pkt 4.
§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
1) nakaz podłączenia do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;
2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym skablowanie
napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego lub średniego napięcia.
§ 16. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
nie podejmuje się ustaleń.
§ 17. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokości 30 %.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Komorniki
(-) mgr Marian Adamski
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