
Uchwała  Nr XL/ 315 / 10    
Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia   19 marca  2010 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Biesiekierz

Na podstawie  art.12  ust.1  oraz  art.  27 ustawy z  dnia  27 marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) -  Rada Gminy Biesiekierz uchwala, co następuje:

§1. Uchwala  się  zmianę  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  
przestrzennego gminy Biesiekierz” przyjętego Uchwałą Rady Gminy Biesiekierz Nr XVIII/188/00 z 
dnia 18 grudnia 2000 r., zmienionego uchwałami: Nr XXXIX/290/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. i Nr  
VI/53/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. - sporządzoną zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/231/09 Rady Gminy 
Biesiekierz  z  dnia  24  kwietnia  2009  r.  o  przystąpieniu  do  sporządzania  zmiany  „Studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Biesiekierz”  w  zakresie 
przebiegu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia.

§ 2. Zmiana studium obejmuje:

1) w  Rozdziale 1 „UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY BIESIEKIERZ”:
    a) w pkt.2.1 „Akty prawne powszechnie obowiązujące” – uzupełnienie wykazu,

    b) w pkt.4 „Uwarunkowania zewnętrzne w zakresie infrastruktury technicznej”,
    ppkt.3 „W zakresie zaopatrzenia w gaz” – uzupełnienie ustaleń dotyczących   
    planowanego gazociągu przesyłowego Szczecin-Gdańsk,

    c) w pkt. 5 „Uwarunkowania wynikające z rozpoznania stanu funkcjonowania środowiska”  
    ppkt.5.1.8 „Obszary prawnie chronione” – uzupełnienie zapisów dotyczących  
    terenów objętych ochroną prawną, które usytuowane są na trasie gazociągu 
    lub w sąsiedztwie obszaru objętego zmianą studium, na które planowany 
    gazociąg może mieć wpływ,

   d) w pkt.8 „Uwarunkowania wynikające z zasobów dziedzictwa kulturowego i archeologii” -   
   uzupełnienie ustaleń dotyczących zasad postępowania na terenach 
   wyznaczonych stref ochrony stanowisk archeologicznych;

2) w Rozdziale 2 „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI GMINY
BIESIEKIERZ”:
    a) w pkt.3 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy”ppkt.3.1.2 „Kierunki   
    rozwoju infrastruktury technicznej dla poszczególnych zespołów sołectw” – uzupełnienie 
    ustaleń o konieczność wyznaczenia pasa technicznego dla realizacji
    przesyłowego gazociągu wysokiego ciśnienia Szczecin-Gdańsk;

3)  na  rysunku  „STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY BIESIEKIERZ”:
     a) wrysowanie trasy gazociągu przesyłowego,
     b) wrysowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych  usytuowanych na  
     trasie gazociągu lub w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego gazociągu w/c, 
     wyznaczonych na podstawie sporządzonej waloryzacji,
     c) wrysowanie granic terenów chronionych przepisami ustawy o ochronie  
     przyrody usytuowanych na trasie gazociągu lub w bezpośrednim sąsiedztwie 
      planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia, na które planowany gazociąg   



      może mieć wpływ.

§ 3. Pozostałe ustalenia w zakresie określonym w art. 10 ust.2 ustawy o planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ulegają zmianie i uzupełnieniom, gdyż nie dotyczą obszaru 
objętego niniejszą zmianą studium.

§ 4. Integralną częścią uchwały jest:

1) Załącznik Nr 1 - ujednolicona forma projektu „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz” składającego się z części tekstowej (ZAŁ. NR 
1A) i graficznej (ZAŁ NR 1B); zmiany w ujednoliconym tekście studium są wyróżnione pochyłą i 
pogrubioną czcionką w kolorze niebieskim.
2) Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do projektu zmiany studium.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Lach



   ZAŁĄCZNIK NR 2 do
           UCHWAŁY NR XL./ 315 /10

                       RADY GMINY w BIESIEKIERZU
     z dnia  19 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Biesiekierzu
w sprawie uwag do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz”
w zakresie przebiegu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 6 poz.41, Nr 141, poz.1492; z 
2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087; z 2006 r. 2006 Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635; z 
2007 r. Nr 127 poz.880; z 2008 r. Nr 199 poz.1227,Nr 201 poz.1237 i Nr 220 poz.1413)  - 
Rada Gminy w Biesiekierzu rozstrzyga, co następuje:

do  projektu  zmiany  studium  wyłożonego  do  publicznego  wglądu  z  prognozą

oddziaływania  na  środowisko  w  dniach  od 28  grudnia  2009 r.  do  26 stycznia

2010 r.  nie  wniesiono  uwag,  zgodnie  z  wykazem  uwag stanowiącym integralną

część dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych.


