Uchwała Nr XXVIII/325/96
Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 grudnia 1996 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 p nom 8 MPa
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
1994 r. Nr 89, poz. 415) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - tekst jednolity (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje :
§ 1.1. Zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
uchwalonego uchwałą Gminnej rady Narodowej Nr VI/25/89 z dnia 27.02.1989 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego z dnia 29.09.1989 r. Nr 17, poz. 211), potwierdzenie aktualności planu uchwałą Rady Gminy Nr VI/59/90 z dnia 03.12.1990 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego z dnia 11.03.1991 r. Nr 11, poz. 74)
zwaną dalej zmianą planu polegającą na wprowadzeniu przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 mm, p nom 8 MPa relacji Włocławek-Gdynia.
2. Zakres zmiany planu określa niniejsza uchwała.
3. Granice obszaru objętego zmianą planu wyznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1:10.000,
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. W tekście planu wymienionego w § 1 w części „Ustalenia ogólne” w pkt 4.12.3. „Gazownictwo” uzupełnić treść o zapis: „Przez teren gminy Lubicz ustala się przebieg odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 500 relacji Włocławek-Gdynia”.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosownie do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 1995 r. Nr 139, poz. 686) ustala się linie rozgraniczające odległość bezpieczną wynoszącą 25,0 m licząc od osi gazociągu w obie strony zwane dalej strefą ochronną.
3. Na terenach objętych liniami rozgraniczającymi strefę ochronną, o której mowa w ust. 2 jako
przeznaczenie podstawowe ustala się rolnicze wykorzystanie gruntów z zakazem zabudowy, sadzenia
drzew i krzewów.
4. Na terenach gruntów leśnych ustala się niezalesiony pas ziemi o szerokości 6 m (3 m od osi gazociągu w obie strony).
5. Ustala się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu przedsięwzięć związanych z robotami ziemnymi i prowadzenia tychże pod nadzorem archeologicznym.
§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Nr VI/59/90 z dnia 03.12.1990 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części dotyczącej obszaru zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lubicz.
§ 5. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do :
1) ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego,
2) wpisania zmiany planu do rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
3) udostępnienia zainteresowanym i sporządzania na ich wniosek - odrysów za zwrotem kosztów.
§ 6. Do zmiany planu dołącza się prognozę skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko
przyrodnicze stanowiącą załącznik Nr 2.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Toruńskiego.
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