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UCHWAŁA NR ……………. 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia ………………………….. 

 

w sprawie  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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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) 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: 
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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. 
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§ 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 dotyczącymi dróg publicznych; 

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 rysunku planu napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Piła Krzewina - Plewiska, 

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 20
0
. 
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§ 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: 

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; 
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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 

m
2
 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. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR……………….…….. 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia …………………….. 

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska 

inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia 

elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska  

 

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 

400 kV Piła Krzewina – Plewiska ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Linia Piła 

Krzewina - Plewiska posiada kluczowe znaczenie dla zagwarantowania stabilnych dostaw prądu  

do północnej i zachodniej Polski, a zwłaszcza województwa wielkopolskiego. Inwestycja jest 

odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie energii elektrycznej w ujęciu regionalnym i krajowym, 

jak również potrzebę zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej o stałym napięciu i mocy 

biernej.  

Prace dotyczące planu prowadzone są w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie Uchwały 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. 

Niniejszy plan miejscowy przebiega przez tereny na których nie obowiązywały wcześniej żadne plany 

zagospodarowania przestrzennego. 

Plan przebiega przez tereny obecnie użytkowane rolniczo, z dala od terenów 

zainwestowanych, aż do istniejącej stacji elektroenergetycznej Plewiska. Szerokość planu została 

ograniczona do niezbędnego minimum, w celu ograniczenia wystąpienia konfliktów  

na tym obszarze. 

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu 

art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym „Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”.  

Specyfika projektowanej inwestycji wiąże się z wprowadzeniem ograniczeń przestrzennych 

oraz prawnych wynikających między innymi z charakteru liniowego tej inwestycji, czy konieczności 

ustanowienia pasa technologicznego. Najlepszą formą prawnego umocowania przedmiotowej 

inwestycji w przestrzeni gminy było ujęcie jej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

W trybie sporządzania planu nie ma konieczności uzyskania zgody właściwych organów na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, gdyż obszar objęty 

planem leży na gruntach rolnych klasy IVa i V. 

Przyjęte w planie miejscowym rozwiązania nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki”, które w kierunkach wskazuje 

planowaną rozbudowę stacji transformatorowej 400/220/110 kV (GPZ) „Plewiska” oraz budowę 
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fragmentu dwutorowej linii 400 kV relacji Plewiska – Piła-Krzewina. Załącznik graficzny studium 

określa  przebieg przedmiotowej inwestycji. 

W planie ustalono przebieg fragmentu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 

400 kV Piła Krzewina – Plewiska, zgodnie z kierunkowym zapisem studium gminy, poprzez 

wyodrębnienie terenu produkcyjnego, usługowego i magazynowo-składowego (P/U) oraz 

infrastruktury technicznej – elektroenergetyki (E).  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dedykowany linii 

elektroenergetycznej 400kV Piła Krzewina – Plewiska, dopuszcza lokalizację zabudowy produkcyjnej i 

usługowej bez pomieszczeń na stały pobyt ludzi. Ewentualna zabudowa podlegała będzie 

ograniczeniom w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej. Takie zapisy 

podyktowane są charakterem projektowanej inwestycji.  

Ze względu na niewystępowanie danego problemu lub zagadnienia, w planie nie odniesiono 

się do: granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 

krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.  

Biorąc powyższe pod uwagę, w ograniczony sposób zrealizowane zostały również wymogi 

wynikające z art. 1 ust. 2-4 ww. ustawy:  

1) Wymogi ładu przestrzennego oraz walory krajobrazowe uwzględnione zostały poprzez 

nakaz lokalizacji budynków zgodnie z wyznaczoną linią zabudowy, a także dopuszczenie lokalizacji 

tablic informacyjnych. Znaczące oddziaływanie na walory krajobrazowe przedmiotowego obszaru 

będzie miała bez wątpienia planowana linia elektroenergetyczna 400 kV o dopuszczonej wysokości 

do 90 m npt.  

2) Wymagania ochrony środowiska oraz wymagania ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi  

i mienia uwzględniono przede wszystkim poprzez wyznaczenie pasa technologicznego o szerokości  

35 m na każdą stronę od osi linii 400 kV, w którym wprowadzono niezbędne ograniczenia 

przestrzenne i prawne oraz poza którym nie będzie występować ponadnormatywny hałas ani pola 

elektromagnetyczne. Ponadto w celu racjonalnego gospodarowania wodami, ustalono docelowe 

odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz docelowe odprowadzenie wód opadowych  

i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do zbiorników retencyjnych. Obszar objęty planem 

nie jest położony na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Na terenie planu zakazuje się 

odprowadzania zanieczyszczeń, w tym substancji biogennych, organicznych i toksycznych do gruntu, 

rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych, a także gromadzenie odpadów w miejscach ich 

powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3) Potrzeby osób niepełnosprawnych uwzględniono poprzez nakaz wyznaczenia miejsc 

postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie  

z zasadami i minimalnym normatywem wynikającymi z przepisów odrębnych.  

4) Podczas wytyczania przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Piła 

Krzewina – Plewiska w gminie Komorniki wzięto pod uwagę zarówno walory ekonomiczne 

przestrzeni, jak również prawo własności. Linia przebiega w taki sposób, aby umożliwić docelowe 

zagospodarowanie i użytkowanie obecnych gruntów rolnych pod przewodami linii. W tym celu 

dopuszczono na terenie produkcyjnym, usługowym i magazynowo-składowym możliwość lokalizacji 

zabudowy.  
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5) Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zrealizowano poprzez zawiadomienie  

o przystąpieniu do planu właściwych organów wojskowych (Wojewódzki Sztab Wojskowy, Agencja 

Wywiadu), ochrony granic (Nadodrzański Oddział Straży Granicznej) oraz bezpieczeństwa państwa 

(Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Biorąc pod uwagę wniosek Wojewódzkiego Sztab 

Wojskowy, w planie ustalono w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości równiej lub 

większej niż 50 m npt, uwzględnienie przepisów odrębnych dotyczących sposobów zgłaszania oraz 

oznakowania przeszkód lotniczych.  

6) Potrzeby interesu publicznego oraz potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej 

zrealizowano poprzez wyznaczenie terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, na 

których umożliwiono realizację fragmentu linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska 

na terenie gminy Komorniki. Linia Piła Krzewina - Plewiska posiada kluczowe znaczenie dla 

zagwarantowania stabilnych dostaw prądu do północnej i zachodniej Polski, a zwłaszcza do 

województwa wielkopolskiego.  

7) Podczas prac nad projektem planu zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad 

planem miejscowym, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez ogłoszenie  

(w tym na stronie internetowej), obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do projektu planu  

i zbieraniu wniosków do planu, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W kolejnych 

etapach sporządzania projektu planu nastąpi również ogłoszenie (w tym na stronie internetowej), 

obwieszczenie i zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i możliwości 

składania uwag do planu, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podczas wyłożenia 

zorganizowana zostanie dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.  

8) Podczas prac nad projektem planu zachowano pełną jawność i przejrzystość procedur 

planistycznych poprzez możliwość wglądu w dokumentację planistyczną na każdym etapie 

sporządzania projektu planu.  

Jak już wspomniano powyżej, ustalając przeznaczenie terenów oraz określając potencjalny 

sposób zagospodarowania i korzystania z terenów, Wójt, jako organ sporządzający plan, wyważył 

interes publiczny oraz interesy prywatne. Zapisy planu umożliwiają poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, poprzez wyodrębnienie terenów infrastruktury technicznej, na których 

ustalono lokalizację dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV. Ponadto, poprzez 

wyznaczenie pasa technologicznego od linii elektroenergetycznej 400 kV, zabezpieczono interes 

publiczny i prywatne przed zagrożeniem życia ludzi i ich mienia. W okresie zbierania wniosków 

wpłynęły pisma od instytucji opiniujących i uzgadniających plan miejscowy oraz gestorów sieci. Na 

tym etapie nie wpłynęły wnioski od osób prywatnych. Wnioski zostały rozpatrzone w trakcie 

opracowania projektu planu. Rozsądne wyważenie interesu publicznego oraz interesów prywatnych 

wynika również ze sporządzonych na potrzeby planu prognozy oddziaływania na środowisko oraz 

prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.  

Ponadto należy podkreślić, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 

400 kV Piła Krzewina – Plewiska uwzględnia ocenę aktualności studium gminy Komorniki, 

zatwierdzoną Uchwałą Nr LIV/476/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 października 2014 r.  

Ze sporządzonej na potrzeby planu miejscowego „Prognozy skutków finansowych uchwalenia 

planu” wynika, że realizacja ustaleń planu może wpłynąć pozytywnie na budżet gminy. Zysk dla gminy 

wynikać będzie przede wszystkim ze wzrostu podatku od nieruchomości – od powierzchni 

użytkowych nowych budowli, które stanowić będą konstrukcje wsporcze napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV. Obecnie projekt planu znajduje się na etapie opiniowania i uzgadniania, 
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a następnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu. 

Uchwalenie niniejszego planu miejscowego, z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji 

administracyjnych dotyczących realizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 

Piła Krzewina – Plewiska na terenie gminy Komorniki. 


