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UCHWAŁA NR ............. 

RADY GMINY GRĘBKÓW 

z dnia ..................... 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV 

Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi  Leśnogóra, Trzebucza, Stawiska, Kolonia 

Sinołęka, Stara Trzcianka, Nowa Trzcianka 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami2), w związku z Uchwałą Rady Gminy Grębków 

Nr XXIII/117/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV Miłosna – Siedlce 

Ujrzanów dla części wsi Leśnogóra, Trzebucza, Stawiska, Kolonia Sinołęka, Stara Trzcianka, 

Nowa Trzcianka, Rada Gminy Grębków, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków” 

przyjętego uchwałą nr ??.. Rady Gminy Grębków z dnia ???.  uchwala, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV 

Miłosna – Siedlce - Ujrzanów w części wsi Leśnogóra, Trzebucza, Stawiska, Kolonia 

Sinołęka, Stara Trzcianka, Nowa Trzcianka. 

2. Granice planu zostały określone na mapach stanowiących załącznik graficzny nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami uchwały są załączniki: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany na urzędowej kopii mapy zasadniczej w skali 

1:2000 obejmujący trzy ponumerowane od 1 do 3 rysunki; 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

                                                 

1
 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 

2
 z 2012 r. poz. 951 
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3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 

 

§ 2.1. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

2) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1); 

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz przepisy ograniczające dysponowanie terenami, zawarte  

w ostatecznych decyzjach administracyjnych; 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar objęty planem o określonym w planie 

przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony 

symbolem literowym i cyfrowym; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną 

odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub jej osi, poza którą dopuszcza się 

wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli 

naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; 

7) linii – należy przez to rozumieć projektowaną napowietrzną linię elektroenergetyczną 

400 kV Miłosna – Siedlce - Ujrzanów, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym; 

8) słupie – należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV. 

 2. Pojęcia i określenia użyte w treści niniejszej uchwały i niezdefiniowane w ustępie 1 

należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

§ 3.1. Ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu: 

1) granica opracowania planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

3) symbole literowe i cyfrowe określające różne funkcje lub różne zasady 

zagospodarowania terenu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) linie wymiarowe z oznaczeniem wymiarów; 

6) granica strefy ochrony zabytków archeologicznych. 

 

§ 4.1. Ustala się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 

E1 - przeznaczenie podstawowe: lokalizacja elektroenergetycznej linii 400 kV Miłosna – 
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Siedlce – Ujrzanów, 

przeznaczenie dodatkowe: tereny rolne o ograniczonym zagospodarowaniu; 

E2 - przeznaczenie podstawowe: lokalizacja elektroenergetycznej linii 400 kV Miłosna – 

Siedlce – Ujrzanów, 

 przeznaczenie dodatkowe: tereny rolne objęte ochroną ekologiczną; 

E3 - przeznaczenie podstawowe: lokalizacja elektroenergetycznej linii 400 kV Miłosna – 

Siedlce – Ujrzanów, 

przeznaczenie dodatkowe: tereny lasów Skarbu Państwa objęte zgodą na zmianę 

przeznaczenia na cele nieleśne; 

E4 - przeznaczenie podstawowe: lokalizacja elektroenergetycznej linii 400 kV Miłosna – 

Siedlce – Ujrzanów, 

przeznaczenie dodatkowe: tereny lasów prywatnych objęte zgodą na zmianę 

przeznaczenia na cele nieleśne; 

KDA  - tereny drogi publicznej o ograniczonej dostępności - autostrady; 

KDG  - tereny drogi publicznej klasy głównej; 

KDZ  - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej; 

KDW  - tereny dróg wewnętrznych. 

 

Rozdział 2. 

 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 

§ 5. Ustala się lokalizację linii oraz obiektów i urządzeń z nią związanych. 

 

§ 6. Ustala się zakaz lokalizacji tablic reklamowych na wolnostojących nośnikach. 

 

§ 7. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 

1) dla autostrady - 68 m od osi autostrady; 

2) dla drogi wojewódzkiej klasy głównej - 25 m od zewnętrznych krawędzi jezdni; 

3) dla dróg powiatowych klasy zbiorczej: 

a) 22,75 m od osi jezdni do czasu przebudowy drogi, 

b) 20 m od zewnętrznych krawędzi jezdni po przebudowie drogi. 

 

§8. Podział i łączenie działek określają przepisy odrębne o gospodarce 

nieruchomościami. 
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Rozdział 3. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

 

§ 9. 1. Ustala się objęcie ochroną ekologiczną fragmentu terenu korytarza ekologicznego 

oznaczonego na rysunku planu symbolem E2. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 obowiązują ustalenia zawarte w § 17. 

 

§ 10. Wycinkę drzew i krzewów ustala się z zakresie niezbędnym do budowy linii i jej 

bezpiecznej eksploatacji. 

 

§ 11. Ustala się ochronę środowiska przyrodniczego poprzez oszczędne korzystanie  

z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni.  

 

 

Rozdział 4 

 Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków  

i dóbr kultury współczesnej 

 

§ 12. Ustala się ochronę zabytku archeologicznego (stanowiska archeologicznego ujętego 

w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 28/1748) w formie strefy ochrony 

konserwatorskiej, której granice są określone na rysunku planu. 

 

§ 13. W granicach strefy wymienionej w ust. 1 roboty ziemne, które mogą doprowadzić do 

przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego są dopuszczone pod warunkiem 

przeprowadzenia badań archeologicznych, których zakres i rodzaj ustala się zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

 

§ 14. Ustala się zakaz zalesiania terenów położonych w granicy strefy ochrony 

konserwatorskiej. 

 

 

Rozdział 5.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

 

§ 15.1 Zachowuje się istniejący układ komunikacji drogowej, który tworzą: droga 

wojewódzka, drogi powiatowe i drogi wewnętrzne. 
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2. Ustala się przebudowę dróg do szerokości pasów drogowych: 

1) dla drogi klasy głównej – 25m, 

2) dla dróg klasy zbiorczej – 20m. 

3. Ustala się budowę autostrady o szerokości pasa drogowego 100m. 

4.  Ustala się wykonanie skrzyżowań linii z drogami wymienionymi w ust. 1 i 3 zgodnie  

z przepisami odrębnymi dotyczącymi zachowania skrajni drogowej wymaganej dla 

napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

5. Ustala się obsługę komunikacyjną linii z istniejących dróg, o których mowa w ust. 1 i 3 

oraz poprzez wyznaczenie odpowiednich służebności przejazdu, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

6. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej  

na zasadach określonych w przepisach odrębnych, o ile nie koliduje to z przebiegiem linii  

i ustaleniami planu. 

 

 

Rozdział 6 

 Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów 

 

§ 16. Dla terenów przeznaczonych do lokalizacji linii, o dodatkowym przeznaczeniu na 

tereny rolne o ograniczonym zagospodarowaniu, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

E1, ustala się: 

1) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej umożliwiającą budowę i eksploatację 

linii; 

2) lokalizację nowej infrastruktury technicznej i urządzeń wodnych niekolidujących z linią; 

3) pod nadziemnymi urządzeniami linii (z wyłączeniem terenu pod słupy) zachowuje się 

dotychczasowy sposób użytkowania – tereny rolne; 

4) zakaz lokalizacji budynków oraz nadziemnych budowli rolniczych; 

5) zakaz nasadzeń drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3m; 

6) obowiązek odbudowy ciągów drenarskich, w przypadku ich naruszenia. 

 

§ 17. Dla terenów przeznaczonych do lokalizacji linii, o dodatkowym przeznaczeniu na 

tereny rolne objęte ochroną ekologiczną, oznaczonych na rysunku planu symbolem E2 

ustala się: 

1) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej umożliwiającą budowę i eksploatację 

linii; 

2) lokalizację nowej infrastruktury technicznej i urządzeń wodnych niekolidujących z linią; 

3) pod nadziemnymi urządzeniami linii (z wyłączeniem terenu pod słupy) zachowuje się 
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dotychczasowy sposób użytkowania – tereny rolne; 

4) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż wymienione w pkt 2 i słupów linii; 

5) zakaz nasadzeń drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3m; 

6) obowiązek odbudowy ciągów drenarskich, w przypadku ich naruszenia. 

 

§ 18. Dla terenów przeznaczonych do lokalizacji linii na terenach leśnych Skarbu 

Państwa, objętych zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem E3, ustala się: 

1) wycinkę drzewostanu w zakresie niezbędnym do budowy i bezpiecznej eksploatacji linii; 

2) zakaz utrzymywania drzew i krzewów; 

3) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej umożliwiającą budowę i eksploatację 

linii; 

4) lokalizację nowej infrastruktury technicznej i urządzeń wodnych niekolidujących z linią 

oraz obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej; 

5) pod nadziemnymi urządzeniami linii (z wyłączeniem terenu pod słupy) dopuszcza się 

utrzymywanie powierzchni czynnej biologicznie; 

6) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż wymienione w pkt 4 i słupów linii. 

 

§ 19. Dla terenów przeznaczonych do lokalizacji linii na terenach lasów prywatnych, 

objętych zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem E4, ustala się: 

1) wycinkę drzewostanu w zakresie niezbędnym do budowy i bezpiecznej eksploatacji linii; 

2) zakaz utrzymywania drzew i krzewów o wysokości powyżej 3m; 

3) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej umożliwiającą budowę i eksploatację 

linii; 

4) lokalizację nowej infrastruktury technicznej i urządzeń wodnych niekolidujących z linią; 

5) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż wymienione w pkt 4 i słupów linii; 

6) pod nadziemnymi urządzeniami linii (z wyłączeniem terenu pod słupy) dopuszcza się 

utrzymywanie powierzchni czynnej biologicznie, prowadzenie gospodarki rolnej, 

zalesianie oraz tworzenie terenów szkółek leśnych, pod warunkiem, że wysokość drzew 

nie przekroczy 3 m. 

 

Rozdział 7 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 

 

§ 20. Ustala się, że do czasu rozpoczęcia budowy linii tereny będą użytkowane  
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w dotychczasowy sposób.  

 

§ 21. Ustala się, że w czasie budowy linii tereny będą tymczasowo zajęte na cele 

związane z budową linii. 

 

§ 22. Na etapie budowy linii dopuszcza się wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych 

do stanowisk słupów. 

 

§ 23. Po zakończeniu budowy linii ustala się nakaz przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego, z wyjątkiem terenów zajętych pod słupy oraz terenów E3 i E4. 

 

 

Rozdział 8  

Pozostałe ustalenia 

§ 24. Warunki faktyczne na obszarze objętym planem wskazują na brak podstaw do 

dokonania ustaleń w zakresie:  

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

2) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu; 

3) terenów i obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się ziemi; 

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości; 

5) określenia stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości.  

 

 

Rozdział 9 

 Przepisy końcowe 

 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębków. 

 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


