
UCHWAŁA  NR XVII/117/04 

RADY  GMINY   ŁAŃCUT 

  z dnia  29 kwietnia 2004r. 

 

 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych do projektu Miejscowego Planu  

 Zagospodarowania Przestrzennego „trasy gazociągu DN 400” w Soninie i  

 Głuchowie w gminie Łańcut 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591z późniejszymi zmianami ),   

art. 24  pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity 

w Dz. U. nr  15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85  ust. 2 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. 

Nr 80 poz. 717 ) Rada Gminy  Łańcut   p o s t a n a w i a 

 

§ 1 

 

Odrzucić w całości zarzuty  wniesione do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „trasy gazociągu DN 400” w Soninie i Głuchowie w gminie Łańcut” 

wniesione  przez:   

1.Panią  Ewę  Szpunar-Michna zamieszkałą  w Soninie nr domu 468e - dotyczący braku 

zgody  na budowę  projektowanego  gazociągu DN 400 mm przez działkę o numerze  

ewidencyjnym  gruntu  23/10 położoną w miejscowości Sonina i obniżenia jej wartości 

oraz  naruszenia prawa ochrony własności prywatnej,  

2.Panią Agatę Siewko zamieszkałą w Soninie nr domu 468 b – dotyczący  braku zgody na 

budowę  projektowanego gazociągu DN 400  przez działki  o numerach ewidencyjnych 

gruntu  23/4 i  23/6 położone w miejscowości Sonina i obniżenia ich wartości oraz 

naruszenia prawa ochrony własności prywatnej. 

 

§ 2 

 

Uwzględnić zarzuty do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„trasy gazociągu DN 400 w Soninie i Głuchowie w gminie Łańcut” wniesione przez: 

1.Panią Zofię Bosek  zamieszkałą w Soninie nr domu 473a - dotyczący  przeprowadzenia 

gazociągu DN 400 w sposób ustalony w projekcie planu przez działki o numerach 

ewidencyjnych gruntu 44/1 i 44/2  w Soninie, 

2.Panią Krystynę Chromczak zamieszkałą w Soninie nr domu 475 - dotyczący braku zgody 

na ustalony przebieg projektowanego gazociągu DN 400 przez działkę o numerze 

ewidencyjnym  gruntu 26  położoną  w Soninie,  

3.Panią Krystynę Szul zam. w Łańcucie ul. Traugutta 72 - dotyczący braku zgody na 

przeprowadzenie gazociągu przez działkę o numerze ewidencyjnym  gruntu 43  położoną 

w Soninie, naruszenia prawa swobodnego dysponowania własnością i braku uzgodnienia 

przebiegu z właścicielem terenu, 

4.Panią Marię Żamojdę zam. w Soninie nr domu 467 - dotyczący braku zgody na ustalony 

przebieg gazociągu DN 400  przez działkę o  numerze  ewidencyjnym  gruntu 23/2  

położoną w Soninie  i uniemożliwienia  jej zabudowę po zakończeniu eksploatacji  

gazociągu Ø 700.  

 

 

§ 3 



 2 

Uzasadnienie  sposobu rozstrzygnięcia zarzutów zawierają załączniki Nr 1 – 6 do niniejszej 

uchwały, stanowiące  integralną jej część. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 3 

 



 4 

         Załącznik  Nr 1 do  
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         Załącznik  Nr 1 do  

        Uchwały Nr XVII/117/04  

         Rady Gminy Łańcut  

        z dnia 29 kwietnia 2004r. 

 

Uzasadnienie odrzucenia zarzutu  Pani Ewy Szpunar-Michna zam. Sonina 468 e 

Uzasadnienie prawne 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591z późniejszymi zmianami)  

w związku z art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r poz. 139z późniejszymi zmianami)  ustalanie 

przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem warunków 

określonych w ustawach,  należy do wyłącznej kompetencji gminy na obszarze objętym jej 

granicami administracyjnymi. Jako uzasadnienie  przyjętego rozstrzygnięcia podaje się 

również art. 3  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym wprawdzie  

„ każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny”, jednak tylko  

w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego”. Zgodnie z art 33 

w/w. ustawy, „ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują 

wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości”.  

Zarzut został wniesiony w terminie określonym ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie art. 24 ust. 3.  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym do rozstrzygania  

nieuwzględnionych zarzutów  uprawniona jest rada gminy.  

Uzasadnienie faktyczne. 

Przedmiotem  planu jest ustalenie  trasy przełożenia  gazociągu DN 400 mm i ustalenie jego 

strefy kontrolowanej w Soninie i w Głuchowie w gminie Łańcut, w związku z  planowaną 

rozbudową drogi krajowej nr  4 na odcinku Łańcut – Głuchów. Trasa projektowanego 

przełożenia gazociągu  DN 400 przebiega w obszarze  strefy  od  istniejącego gazociągu Ø 

700, co stanowi, że  obszar strefy  kontrolowanej projektowanego gazociągu nie stwarza 

ograniczeń w zagospodarowaniu terenów większych niż dotychczas obowiązujące. Jak 

wynika z informacji operatora tj.  PPNiG w Warszawie – Regionalny Oddział Przesyłu  

w Tarnowie czas funkcjonowania istniejącego gazociągu Ø 700  nie jest jeszcze oznaczony  

a jego stan jest zadowalający.  

Przebieg gazociągu  jest zgodny z uchwałą Rady Gminy Łańcut  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia planu i  z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ( Dz.U. Nr 97 poz. 

1055) i w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz.U. Nr 

139 poz. 686).  

Stosownie do  życzenia  wnoszącej zarzut, Wójt Gminy Łańcut zorganizował w Urzędzie 

Gminy w dniu 10.06. 2003 r  spotkanie  osób  wnoszących  zarzuty  z projektantami projektu 

planu, na którym szczegółowo wyjaśniono cel i uzasadnienie ustaleń zawartych  

w przedmiotowym projekcie planu. 

 Po rozważeniu możliwości uwzględnienia w planie przedmiotowego zarzutu  Rada 

Gminy Łańcut stwierdza,  że  po uzyskaniu przez Wójta Gminy Łańcut  stosownych 

uzgodnień należy wprowadzić  korektę do projektu planu polegającą  na maksymalnym 

przybliżeniu gazociągu DN 400  do  gazociągu  Ø 700, co pozwoli na zmniejszenie 

powierzchni działki zajętej przez  projektowany gazociąg i  jego strefę kontrolowaną. 

Biorąc pod uwagę przedmiot zarzutu, którym jest brak zgody na  budowę gazociągu na 

działce nr 23/10,  Rada Gminy  postanowiła  odrzucić zarzut.  
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         Załącznik  Nr 2  

       do Uchwały Nr XVII/117/04  

        Rady Gminy Łańcut  

        z dnia 29 kwietnia 2004r. 

 

Uzasadnienie odrzucenia zarzutu  Pani Agaty Siewko  zam. Sonina 468 b  

Uzasadnienie prawne 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  

w związku z art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r poz. 139 z późniejszymi zmianami) ustalanie 

przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem warunków 

określonych w ustawach,  należy do wyłącznej kompetencji gminy na obszarze objętym jej 

granicami administracyjnymi. Jako uzasadnienie  przyjętego rozstrzygnięcia podaje się 

również art. 3  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym wprawdzie  

„każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny”, jednak tylko  

„w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego”. Zgodnie z  art. 33 

ww. ustawy ,  „ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują 

wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości”.  

Zarzut został wniesiony w terminie określonym ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie art. 24 ust. 3.  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym do rozstrzygania  

nieuwzględnionych zarzutów  uprawniona jest rada gminy.  

Uzasadnienie faktyczne. 

Przedmiotem  planu jest ustalenie  trasy przełożenia  gazociągu DN 400 mm i ustalenie jego 

strefy kontrolowanej w Soninie i w Głuchowie w gminie Łańcut, w związku z planowaną 

rozbudową drogi krajowej nr  4 na odcinku Łańcut – Głuchów. Trasa projektowanego 

przełożenia gazociągu  DN 400 przebiega w obszarze strefy  od  istniejącego gazociągu Ø 

700, co stanowi, że  obszar strefy  kontrolowanej projektowanego gazociągu nie stwarza 

ograniczeń w zagospodarowaniu terenów większych niż dotychczas obowiązujące. Jak 

wynika z informacji operatora tj.  PPNiG w Warszawie – Regionalny Oddział Przesyłu  

w Tarnowie czas funkcjonowania istniejącego gazociągu Ø 700  nie jest jeszcze oznaczony  

a jego stan jest zadowalający.  

Przebieg gazociągu  jest zgodny z uchwałą Rady Gminy Łańcut  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia planu i  z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ( Dz.U. Nr 97 poz. 

1055) i w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz.U. Nr 

139 poz. 686).  

Stosownie do  życzenia  wnoszącej zarzut, Wójt Gminy Łańcut zorganizował w Urzędzie 

Gminy w dniu 10.06. 2003 r  spotkanie  osób  wnoszących  zarzuty  z projektantami projektu 

planu, na którym szczegółowo wyjaśniono cel i uzasadnienie ustaleń zawartych  

w przedmiotowym projekcie planu. 

 Po rozważeniu możliwości uwzględnienia w planie przedmiotowego zarzutu  Rada 

Gminy Łańcut stwierdza,  że  po uzyskaniu przez Wójta Gminy Łańcut  stosownych 

uzgodnień należy wprowadzić  korektę do projektu planu polegającą  na maksymalnym 

przybliżeniu gazociągu DN 400  do  gazociągu  Ø 700, co pozwoli na zmniejszenie 

powierzchni działek nr 23/4 i 23/6  zajętej przez  projektowany gazociąg i  jego strefę 

kontrolowaną. 

Biorąc pod uwagę przedmiot zarzutu, którym jest brak zgody na  budowę gazociągu na 

powierzchni działek nr 23/4 i 23/6 zajętej  przez strefę kontrolowaną projektowanego  

gazociągu, Rada Gminy postanowiła odrzucić zarzut.  
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         Załącznik  Nr 3  

        do Uchwały Nr XVII/117/04 

        Rady Gminy Łańcut  

        z dnia 29 kwietnia 2004r. 

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu  Pani  Zofii Bosek   zam. Sonina 473 a  

Uzasadnienie prawne 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591z późniejszymi zmianami)  

w związku z art. 2 ust. 1 i art.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem warunków 

określonych w ustawach,  należy do wyłącznej kompetencji gminy na obszarze objętym jej 

granicami administracyjnymi. Jako uzasadnienie  przyjętego rozstrzygnięcia podaje się 

również art. 3   ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym wprawdzie   

„ każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny”, jednak tylko 

„w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego”. Zgodnie z  art. 33 

ww. ustawy ,  „ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują 

wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości”.  

Zarzut został wniesiony w terminie określonym ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie art. 24 ust. 3.  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym do rozstrzygania  

nieuwzględnionych zarzutów  uprawniona jest rada gminy.  

Uzasadnienie faktyczne. 

 Rozpatrywany zarzut dotyczy działek nr ewid.  44/1 i 44/2 położonych w miejscowości 

Sonina,  stanowiących  własność Pani Zofii Bosek. Projekt planu ustala na części 

wymienionej działki przebieg odcinka gazociągu wysokoprężnego o średnicy 400  

mm oraz obszar strefy kontrolowanej  stanowiący pas terenu o szerokości 8 m  tj. 4 m po obu 

stronach osi gazociągu.  

Po uzyskaniu przez Wójta Gminy Łańcut stosownych uzgodnień, Rada Gminy Łańcut 

postanawia uwzględnić przedmiotowy zarzut przez  dokonanie stosownej zmiany projektu 

planu polegającej na  przesunięciu projektowanego gazociągu DN 400 pomiędzy 

napowietrzną  linią elektroenergetyczną  średniego napięcia  i gazociągiem Ø 700, co pozwoli 

na bardziej racjonalne  wykorzystanie przez właścicielkę wymienionych działek.   
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        Załącznik  Nr 4  

        do Uchwały Nr XVII/117/04.  

        Rady Gminy Łańcut  

        z dnia 29 kwietnia 2004r. 

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu  Pani   Krystyny Chromczak   zam. Sonina 475  

Uzasadnienie prawne 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późniejszymi zmianami)    

w związku z art. 2 ust. 1 i art.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem warunków 

określonych w ustawach,  należy do wyłącznej kompetencji gminy na obszarze objętym jej 

granicami administracyjnymi. Jako uzasadnienie  przyjętego rozstrzygnięcia podaje się 

również art. 3   ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym wprawdzie   

„ każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny”, jednak tylko 

„w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego”. Zgodnie z  art. 33 

ww. ustawy ,  „ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują 

wraz z innymi przepisami sposób wykonywania 

 prawa własności nieruchomości”.  

Zarzut został wniesiony w terminie określonym ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie art. 24 ust. 3.  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym do rozstrzygania  

nieuwzględnionych zarzutów  uprawniona jest rada gminy.  

Uzasadnienie faktyczne. 

 Rozpatrywany zarzut dotyczy działki nr ewid. 26  położonej w miejscowości 

Sonina,  stanowiącej  własność Pani Krystyny Chromczak. Projekt planu ustala na części 

wymienionej działki przebieg odcinka gazociągu wysokoprężnego o średnicy 400  

mm oraz obszar strefy kontrolowanej  stanowiący pas terenu o szerokości 8 m  tj. 4 m po obu 

stronach osi gazociągu.  

Po uzyskaniu przez Wójta Gminy Łańcut stosownych uzgodnień, Rada Gminy postanawia 

uwzględnić przedmiotowy  zarzut przez  dokonanie stosownej zmiany projektu planu 

polegającej na  przesunięciu projektowanego gazociągu DN 400  maksymalnie do  gazociągu 

Ø 700, co  ograniczy zajęcie  przedmiotowej działki  strefą kontrolowaną od gazociągu.    
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        Załącznik  Nr 5  

        do Uchwały Nr XVII/117/04  

        Rady Gminy Łańcut  

        z dnia 29 kwietnia 2004r. 

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu  Pani  Krystyny Szul  zam. Łańcut ul. Traugutta 72  

Uzasadnienie prawne 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późniejszymi zmianami)    

w związku z art. 2 ust. 1 i art.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem warunków 

określonych w ustawach,  należy do wyłącznej kompetencji gminy na obszarze objętym jej 

granicami administracyjnymi. Jako uzasadnienie  przyjętego rozstrzygnięcia podaje się 

również art. 3  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym wprawdzie   

„ każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny”, jednak tylko 

„w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego”. Zgodnie z  art. 33 

ww. ustawy ,  „ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują 

wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości”.  

Zarzut został wniesiony w terminie określonym ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie art. 24 ust. 3.  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym do rozstrzygania  

nieuwzględnionych zarzutów  uprawniona jest rada gminy.  

Uzasadnienie faktyczne. 

 Rozpatrywany zarzut dotyczy działki nr ewid. 43  położonej w miejscowości 

Sonina,  stanowiącej  własność Pani Krystyny Szul. Projekt planu ustala na części 

wymienionej działki przebieg odcinka gazociągu wysokoprężnego o średnicy 400 mm oraz 

obszar strefy kontrolowanej  stanowiący pas terenu o szerokości 8 m  tj. 4 m po obu stronach 

osi gazociągu.  

Po uzyskaniu przez Wójta Gminy Łańcut stosownych uzgodnień, Rada Gminy postanawia 

uwzględnić przedmiotowy  zarzut przez  dokonanie stosownej zmiany projektu planu 

polegającej na  przesunięciu projektowanego gazociągu DN 400  maksymalnie do  gazociągu 

Ø 700, co wyłącza przedmiotową działkę z granic planu.    
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        Załącznik  Nr 6  

        do Uchwały Nr XVII/117/94  

        Rady Gminy Łańcut  

        z dnia 29 kwietnia 2004r. 

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu  Pani  Marii Żamojda  zam. Sonina 475  

Uzasadnienie prawne 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591z późniejszymi zmianami)    

w związku z art. 2 ust. 1 i art.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem warunków 

określonych w ustawach,  należy do wyłącznej kompetencji gminy na obszarze objętym jej 

granicami administracyjnymi. Jako uzasadnienie  przyjętego rozstrzygnięcia podaje się 

również art. 3  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym wprawdzie   

„ każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny”, jednak tylko 

„w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego”. Zgodnie z  art. 33 

ww. ustawy ,  „ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują 

wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości”.  

Zarzut został wniesiony w terminie określonym ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie art. 24 ust. 3.  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym do rozstrzygania  

nieuwzględnionych zarzutów  uprawniona jest rada gminy.  

Uzasadnienie faktyczne. 

 Rozpatrywany zarzut dotyczy działki nr ewid. 23/2  położonej w miejscowości 

Sonina,  stanowiącej  własność Pani Marii Żamojda. Projekt planu ustala na części 

wymienionej działki przebieg odcinka gazociągu wysokoprężnego o średnicy 400 mm oraz 

obszar strefy kontrolowanej  stanowiący pas terenu o szerokości 8 m  tj. 4 m po obu stronach 

osi gazociągu.  

Po uzyskaniu przez Wójta Gminy Łańcut stosownych uzgodnień, Rada Gminy postanawia 

uwzględnić przedmiotowy  zarzut przez  dokonanie stosownej zmiany projektu planu 

polegającej na  przesunięciu projektowanego gazociągu DN 400  maksymalnie do  gazociągu 

Ø 700, co wyłącza przedmiotową działkę z granic planu.    

 

 

 


