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UCHWAIA NR II/18/2010 

 RADY GMINY KOZIELICE 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 

Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park PrzemysJowy źadeklino. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 

i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009 r. Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 74, poz. 474 Nr 106 poz,675; Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043), Rada Gminy Kozielice uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVI/88/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gminy 

Kozielice uchwalonego uchwaJą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001 r., 

zmienionego uchwaJą Nr XV/125/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 wrze`nia 2004 r., uchwaJą 
Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r., uchwaJą Nr IX/52/2007 Rady Gminy 

Kozielice z dnia 23 ”audziernika 2007 r., uchwaJą Nr XXVIII/195/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 

marca 2010 r. oraz uchwaJą Nr XXVIII/196/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 marca 2010 r., uchwa-

la się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmi-

na Kozielice, ”od nazwą Park PrzemysJowy źadeklino, zwany dalej ”lanem. 

2Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek w skali 1: 1 000, zwany dalej rysunkiem planu. 

3. Obszar planu, o powierzchni 87 ha, obejmuje teren dziaJek nr: 548ł1, 562ł1, 583ł2, 568, 569, 
570, 585, czŁ571ł4, 587ł1, 567ł2, 584ł2, ”oJowonych w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie. 

4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1 000 [ark, nr 1, 

ark, nr 2, ark, nr 3]; zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Kozielice w skali 1: 20 000, dla obszaru objętego niniejszym planem, `wiadczący 

o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze Studium; zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

”rojektu ”lanu; zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

5. Przedmiotem ”lanu jest ustalenie warunków zagos”odarowania i ksztaJtowania zabudowy terenu 
Parku PrzemysJowego źadeklino, ”rzeznaczonego na cele ”rodukcyjno-usJugowe wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą technicznąŁ 
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RozdziaJ 2 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1Ł Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne, dla których ustala się ”rze-

znaczenie i s”osoby uwytkowania terenuŁ 2Ł Tereny elementarne oznaczone są niwej o”isanymi symbolami: 

1) P - teren zabudowy produkcyjno-usJugowej, 2) IT - teren urządzeL infrastruktury technicznej, 3) R - 
tereny u”raw ”olowych, Jąk i pastwisk, 4) KD.L - teren drogi publicznej - klasy lokalnej, 5) KD.D - teren 

drogi publicznej - klasy dojazdowej, 6) KDW - teren drogi wewnętrznejŁ 3Ł Ustalenia formuJowane są na 
dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym: 1) ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym 

planem, 2) ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze terenu elementarnegoŁ 4Ł PeJny tekst ustaleL 
dla okre`lonego obszaru zawiera Jącznie ustalenia ogólne dla caJego terenu objętego ”lanem i ustalenia 

szczegóJowe dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszarŁ 5Ł Kawdy teren elementarny 

oznaczono na rysunku planu oraz w tek`cie ”lanu identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza 

kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenuŁ 

§ 3. W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu 
ochrony dóbr kultury - obiektów chronionych; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 8 niniejszej 

uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu ele-

mentarnego, a obszary, ”odlegające ochronie, oznaczono na rysunku ”lanuŁ 

§ 4. W granicach obszaru objętego ”lanem nie okre`la się: granic i s”osobów zagos”odarowania te-

renów górniczych oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych oraz terenów narawonych na niebez”ie-

czeLstwo ”owodzi, ze względu na brak wystę”owania takich terenówŁ 

§ 5. 1Ł Ustala się nastę”ujące definicje uwytych w planie terminów: 1) linia rozgraniczająca - linia od-

dzielająca ”oszczególne tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 2) nie-

przekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym do”uszcza się wznoszenie budynków 
oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami ”rzesyJowymi, 

sieciami uzbrojenia terenu i urządzeniami infrastruktury technicznej; za wyjątkiem lokalizacji `mietników, 
budynków ”ortierni ŻobsJugi i ochrony obiektów i terenu]Ł 3) ”rze”isy odrębne - aktualne przepisy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi, a takwe ratyfikowane umowy międzynarodowe, ”rawodawstwo organizacji 
organów międzynarodowych, których Rzecz”os”olita Polska jest czJonkiem oraz praw Unii Europejskiej, 

obowiązujące w regulowanej dziedzinie ”rze”isy odrębne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej 

uchwaJy ”rze”isy ”rawne; 4) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks-

”ozycji na”isów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub 

marketingowym; 5) teren elementarny - czę`ć obszaru objętego ”lanem wyznaczona na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji; 6) urządzenia towarzyszące obiektom 

budowlanym - urządzenia techniczne za”ewniające mowliwo`ć uwytkowania obiektu zgodnie z jego prze-

znaczeniem, takie jak ”rzyJącza i urządzenia instalacyjne, ”rzejazdy, ogrodzenia, ”lace ”ostojowe, `miet-

niki, chodniki, doj`cia i dojazdy. 7) obsJuga inwynieryjna - nalewy ”rzez to rozumieć zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznejŁ 2Ł Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia ogólne 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenów ”rzemysJowo-usJugowych: 1) na tere-

nach: 1P, 2 P, 3 P, 4 P, 5 P 6 P i 7 P ustala się realizację zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej Żfunkcja tere-

nu: przemysJowa, ”rodukcyjna, ”rodukcyjno-usJugowa, usJugowa, bazy skJady i magazyny]; 2) dopuszcza 

się realizację samej funkcji usJugowej bez funkcji ”rodukcyjnej i odwrotnie; 3) na terenach okre`lonych 

w ust. 1 ustala się równiew mowliwo`ć realizacji: a) zabudowy administracyjno-socjalnej, b) zakJadowych 
lokali mieszkalnych, nie przekraczających jednak 5% ”owierzchni zabudowy terenu lub wydzielonej dziaJ-
ki, c) ”arkingów, miejsc ”rzeJadunku oraz dojazdów do ”oszczególnych dziaJek, d) dojazdów do ”oszcze-

gólnych dziaJek, które ”owstaną w wyniku ”odziaJów istniejących dziaJek, e) obiektów maJej architektury, 

f) infrastruktury technicznej niezbędnej dla ”rowadzonej dziaJalno`ci, g) stacji bazowej telefonii komórko-

wej, h) no`ników reklamowych o wielko`ci do 9 m2 i wysoko`ci 9,0 mŁ 4) ustala się zakaz realizacji re-

klam wolnostojących w odlegJo`ci mniejszej niw 40,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej 
S-3, ”rzylegającej do obszaru o”racowania; 5) do”uszcza się: a) sytuowanie obiektów budowlanych bez-

”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL okre`lonych 
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w ”rze”isach szczególnych w zakresie bez”ieczeLstwa ”owarowego; b) lokalizację jednokondygnacyjnych, 
wolno stojących obiektów Ż”ortierni] o wysoko`ci zabudowy do 5,5 m poza obszarem wyznaczonym nie-

”rzekraczalną linią zabudowy; c) wysunięcia ”oza nie”rzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy: - na 

wysoko`ci ”owywej ”arteru dla: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów - do 1,20 m, 

innych elementów ”rogramu architektonicznego - do 0,5 m, - na wysoko`ci ”arteru dla: schodów ze-

wnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice oraz elementów ws”artych na 
sJu”ach - do 1,0 m; 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz wynikających z po-

trzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych - lokalizacja reklam wolno stojących w pasie drogowym wa-

runkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL w ”rowadzeniu sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu dro-

gowym. 

§ 8. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 1) realizacja inwestycji mogących znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko, winna s”eJniać wymogi w tym zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) ko-

nieczne prowadzenie systematycznego monitoringu inwestycji, zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, i jej otoczenia, w tym staJego monitoringu szczelno`ci urządzeL 
technologicznych oraz jako`ci skJadu wód ”odziemnych i ”owierzchniowych, ”rze”Jywających w ”obliwu 
obszaru objętego ”lanem; 3) wykluczenie mowliwo`ci zanieczyszczenia ”odJowa gruntowego w trakcie 

realizacji inwestycji; 4) konieczne, stosowne do aktualnych mowliwo`ci technologicznych, zabez”ieczenia 
instalacji i zbiorników ”rzed ”rzedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych; 5) ”rojektowane na-

wierzchnie utwardzone ”owinny być tak uszczelnione, aby uniemowliwić bez”o`rednio ”rzenikanie zanie-

czyszczeL do gruntu i wy”osawone w wewnętrzny system kanalizacyjny; 6) zachowanie w maksymalnym 

sto”niu istniejącej zieleni oraz w”rowadzenie zieleni wysokiej i niskiej wzdJuw ciągów komunikacyjnych; 7) 

do”uszcza się mowliwo`ć wycinki jedynie niezbędnych drzew kolidujących z projektowanym zagospoda-

rowaniem przy jednoczesnym uzu”eJnieniu nowymi nasadzeniami z gatunków rodzimych, 8) prowadzenie 

sieci infrastruktury technicznej w s”osób nie naruszający systemów korzeniowych drzew; 9) s”osób za-

gospodarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i powierzchniowych na 

terenach sąsiednich; 10) zachowanie istniejących na obszarze ”lanu rowów melioracyjnych; w przypadku 

kolizji z ”rojektowaną zabudową lub infrastrukturą - mowliwa przebudowa zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz normami branwowymi; 11) na eta”ie ”rojektu budowlanego do”uszcza się 
opracowanie projektu zagospodarowania terenu z mowliwo`cią eta”owania inwestycji; 12) ”rzy realizacji 
ustaleL ”lanu nalewy ”rzestrzegać nastę”ujących zasad: a) ”rzewidzieć zdjęcie ”róchniczej warstwy ziemi 

chroniąc ją ”rzed degradacją i niszczeniem - w trakcie realizacji inwestycji glebę i humus nalewy gromadzić 

w pryzmach, a ”o jej zakoLczeniu wykorzystać ”rzy zagos”odarowaniu terenów zielonych lub na cele 
”o”rawy warto`ci uwytkowej innych gruntów w gminie; b) za”obiegać rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu 

w granicach obszaru ”lanu oraz zasy”ywaniu gruntów ”rzylegJych, ustalić s”osoby zachowania istnieją-
cych warto`ci rzeuby terenu, stosownie do potrzeb przyrodniczych, gospodarczych i krajobrazowych, c) 

okre`lić s”osoby ”rzeciwdziaJania erozji wodnej i wietrznej podczas prowadzenia prac budowlanych oraz 

”o ich zakoLczeniuŁ 13) ustala się zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie standardów 
jako`ci `rodowiska, okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor ”osiada tytuJ 
prawny; 14) masy ziemne, ”owstaJe ”odczas ”rac budowlanych, w ”ierwszej kolejno`ci zagos”odarować 

w miejscu realizacji inwestycji, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru zgodnie z (przepisami odrębny-

mi); 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: W obrębie obszaru objętego niniejszym planem wystę”ują stanowiska archeologiczne obję-
te ochroną konserwatorskąŁ Ustala się strefę WII czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od okre`lonymi warunkami: a) ws”óJdziaJanie w zakresie za-

mierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z wJa`ciwym organem do spraw ochro-

ny zabytków, b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych w granicach strefy, wyprzedzają-
cych roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, na zasadach okre`lonych ”rze”isami 

szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ Ustala się strefy WIII ograniczonej ochrony konserwator-

skiej tych stanowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicz-

nych w przypadku podejmowania prac ziemnych w obrębie których obowiązuje: a) ws”óJdziaJanie 

w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi przez odpowiedni organ 

dsŁ ochrony zabytków, b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym re-

alizacją ”rac ziemnych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ Kto 

w trakcie ”rowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryJ ”rzedmiot, co do którego istnieje ”rzy-

”uszczenie, iw jest on zabytkiem, nalewy ”ostę”ować zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochro-
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ny zabytków: a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty ”rzedmiot, b) za-

bez”ieczyć, ”rzy uwyciu dostę”nych `rodków, ten ”rzedmiot i miejsce jego odkrycia, c) niezwJocznie za-

wiadomić o tym wJa`ciwego konserwatora zabytków, a je`li nie jest to mowliwe, WójtaŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów 

i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z ”otrzeb istniejącego zagos”odarowania tymczaso-

wego; 2) kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ”rzylegJego do 
frontu dziaJki - 900, z dopuszczeniem odstę”stwa o +10/-10 sto”ni od ustalonego kąta nachylenia; 3) 
”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysunku 

”lanu; 4) do”uszcza się: a) wydzielenie dojazdów do dziaJek budowlanych w ramach terenu elementarne-

go, b) korekty granic ustalonych i ”ro”onowanych dziaJek budowlanych nie”okrywających się z liniami 

rozgraniczającymi, mające na celu ”o”rawę ich funkcjonowania (dostę” komunikacyjny, ”o”rawa ksztaJtu 
dziaJki, za”ewnienie wJa`ciwych warunków usytuowania budynków)Ł 5) ustalone w kartach terenów mi-

nimalne wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz minimalne szeroko`ci ich frontów nie dotyczą: a) ”odziaJów 
niezbędnych dla realizacji i eks”loatacji urządzeL infrastruktury technicznej, gdy konieczno`ć ich wykona-

nia wynika z rzeczywistego za”otrzebowania, b) wydzielonych dziaJek, stanowiących wewnętrzne dojaz-

dy do ”oszczególnych dziaJek budowlanych, c) dziaJek wydzielonych w celu ”rzyJączenia do nieruchomo-

`ci sąsiedniejŁ 

§ 11. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt-

kowania terenu: 1) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zago-

spodarowania tymczasowego, 2) do czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, ustala się mowliwo`ć 
uwytkowania terenów w s”osób dotychczasowyŁ 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 1) ob-

sJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”ublicznych 
”owiązanych z ukJadem sieci dróg w gminie i w regionieŁ 2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru 

objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewnią: droga wojewódzka nr 122 relacji Krajnik Dolny - Py-

rzyce oraz istniejące i projektowane drogi dojazdowe i wewnętrzneŁ 3) na terenach komunikacji drogowej 

ustala się mowliwo`ć lokalizowania: a) ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych i zatok postojowych dla samo-

chodów osobowych, b) `ciewek rowerowych, c) zieleni ”rzyulicznej i izolacyjnej, d) urządzeL organizacji 
ruchu; e) elementów wy”osawenia ulic i urządzeL ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 4) lokalizacja wymienionych 

w pkt 3 obiektów i urządzeL jest do”uszczalna pod warunkiem niepowodowania ograniczenia lub zagro-

weL dla ruchu drogowegoŁ 5) ”rzy ”rzej`ciach dla ”ieszych i ”rzejazdach rowerowych ustala się wymóg 
wykonania obniwenia krawęwników jezdniŁ 6) w liniach rozgraniczających ulic ustala się zachowanie re-

zerw terenu dla potrzeb sieci uzbrojenia podziemnego Żsieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanaliza-

cja deszczowa, sieć gazowa, linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne oraz inne sieci; niezbędne 
do funkcjonowania ｭterenów zurbanizowanychｬ]. 7) ustala się zakaz obsJugi komunikacyjnej bez”o`rednio 

z drogi krajowej S-3; 8) realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowa-

nia obiektu uwarunkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc postojo-

wych. 9) ustala się minimalne wskauniki do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe: a) dla 

obiektów ”rodukcyjnych oraz ”rodukcyjno-usJugowych: 1 miejsce parkingowe na 4 osoby zatrudnione, 

jednak nie mniej niw 10 miejsc ”arkingowych na terenie kawdej dziaJki; b) dla obiektów usJugowych: 1 

miejsce parkingowe na 50 m2 ”owierzchni uwytkowej, jednak nie mniej niw 4 miejsca parkingowych na 

terenie kawdej dziaJki; c) lokalizacja stanowisk ”ostojowych oraz miejsc ”rzeJadunku i ”ostoju ”ojazdów 
cięwarowych wyJącznie na dziaJce inwestoraŁ 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 1. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsJugę telekomunikacyjną, od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, 

”rzebiegające w istniejących i projektowanych drogach oraz poza granicami opracowania. 2. W zakresie 

zaopatrzenia w wodę: 1) ustala się z ”rojektowanej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu w Siemczynie; 

2) parametry projektowanej sieci - Ø 80 mm ÷ 150 mm, 3) do”uszcza się równiew zao”atrzenie w wodę 

z ”rojektowanej sieci wodociągowej, bazującej na komunalnym ujęciu w Siemczynie lub na bazie wJasne-

go ujęcia Ż”o wcze`niejszym dokonaniu badaL hydrogeologicznych w zakresie mowliwo`ci realizacji takie-

go ujęcia]; 4) niezalewnie od zao”atrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych 

studni publicznych - budowa studni publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej; 5) 

zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z podziemnych z hydrantów ulicznych zamontowanych 

na sieci wodociągowej bądu ze zbiorników ””ow., retencyjnych zrealizowanych na terenie wJasnej dziaJkiŁ 
3. W zakresie od”rowadzenia `cieków: 1) od”rowadzenie `cieków ustala się ”o”rzez ”rojektowaną kana-

lizację sanitarną grawitacyjno - tJoczną ”o”rzez ”rojektowaną ”rze”om”ownie `cieków do komunalnej 
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oczyszczalni `cieków w Kozielicach; 2) parametry projektowanej sieci - Ø 90 mm ÷ 400 mm; 3) sieć 

kanalizacyjną ”rowadzić w liniach rozgraniczenia dróg; 4) obowiązek ”rzyJączania terenów i budynków do 
sieci kanalizacyjnej - do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do”uszcza się lokalizację szczelnych bezod-

”Jywowych zbiorników na `cieki bądu wJasnych ŻzakJadowych] oczyszczalni `ciekówŁ 4. W zakresie od-

”rowadzenia wód o”adowych: 1) od”rowadzenie wód o”adowych ”o”rzez ”rojektowaną kanalizację 
deszczową do ”rojektowanych otwartych kanaJów melioracyjnych, po podczyszczeniu przez separatory 

i piaskowniki, z odprowadzeniem do KanaJu ŚJugiego (”oza obszarem opracowania); 2) parametry projek-

towanej sieci - Ø 150 mm ÷ 400 mmŁ 3) zakaz od”rowadzania nieo”odczyszczonych wód deszczowych 
do KanaJu ŚJugiego; 4) do”uszcza się realizację szczelnych bezod”Jywowych zbiorników na deszczówkę, 
zbiorników ””owŁ bądu zbiorników retencyjnychŁ 5. W zakresie elektroenergetyki ustala się: 1) zasilanie 
obszaru opracowania z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV; 2) do”uszcza się realizację 
stacji transformatorowych w budowane w obiekty ”rodukcyjne, usJugowe; 3) stacje ”rojektowane zasilić 
liniami kablowymi lub linią na”owietrzną `redniego na”ięcia z sieci istniejącej ”oza obszarem planu; 4) dla 

linii na”owietrznych ”rzywidzieć ”asy ochronne zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) obiekty projektowane 

zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia (0,4 kV); 6) w przypadku znacznej mocy ”rzyJącze-

niowej ustala się mowliwo`ć lokalizacji GPź-U na terenach przemysJowo-usJugowych wraz z zasilającą linią 
elektroenergetyczną 110 kV - uciąwliwo`ć urządzeL elektroenergetycznym zawiera się w granicach wJa-

snej dziaJki; teren ”rzeznaczony ”od GPź to obszar o powierzchni w granicach 0,5 - 1,0 ha; 7) realizacja 

zabudowy w ”obliwu linii wysokiego na”ięcia winna być realizowana zgodnie z przepisami odrębnymi 

w tym zakresie; 8) budowę o`wietlenia ulicznego we wszystkich ”ublicznych ciągach komunikacyjnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 1) docelowo zasilanie obiektów na obszarze o”racowania 
gazem przewodowym `redniego ci`nienia z projektowanej sieci poza obszarem ”lanu; 2) sieć rozdzielcza 
`redniego ci`nienia (Ø 25÷225 mm) z zastosowaniem węzJów redukcyjnych na ”oszczególnych obiek-

tach; 3) realizowane sieci gazowe ”osiadają strefy kontrolowane o szeroko`ciach okre`lonych 

w prze”isach odrębnych - w obszarach tych stref istnieje ograniczenie ”raw wJasno`ci wJa`cicieli grun-

tów, związane z eks”loatacją tej sieci; 4) do czasu realizacji sieci gazowej na terenie gminy Kozielice, 

do”uszcza się stosowanie gazu bez”rzewodowegoŁ 7. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo w indywidualnym 

systemie ogrzewania, z zastosowaniem alternatywnych uródeJ cie”Ja, zasilanych ekologicznymi no`nikami 

energii - ”aliwa ciekJe, gaz ”Jynny, energia elektryczna, inneŁ 8. W zakresie telekomunikacji ustala się: 1) 
obsJugę telekomunikacyjną obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną ”oJowoną ”oza obszarem 

o”racowania; 2) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznej; 3) dopuszcza 

się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach produkcyjno-usJugowych, bez okre`lania 
ich wysoko`ciŁ 9. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów - od”ady winny być wstę”nie segre-

gowane i gromadzone w pojemnikach o wielko`ci od”owiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywowone 
specjalistycznym transportem na istniejące wysy”isko komunalne, ”oJowone ”oza obszarem opracowania. 

10. W zakresie prowadzenia i uwytkowania ciągów infrastruktury: 1) nowe sieci inwynieryjne nalewy ”ro-

wadzić jako ”odziemne; 2) do urządzeL i sieci infrastruktury technicznej uwytkownik jest zobowiązany 
za”ewnić dostę” lub ”rzebudować kolizyjne odcinki; 3) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę ”odziem-

nych istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej poprzez zmianę ”arametrów, ”rzekro-

jów i przebiegów; 4) do”uszcza się realizację innych niw wymienione w ustaleniach planu elementów 

i urządzeL infrastruktury technicznej, których konieczno`ć realizacji uzasadniają względy techniczne 

i ekonomiczne, z dopuszczeniem koniecznych do ich funkcjonowania podziaJówŁ 

§ 14. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów wynikające z przepi-

sów odrębnych oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 1) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy 
za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi; 

2) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych, zwJaszcza ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi nalewy 
”rzestrzegać ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku i ”rze”isów ””ow.; 
3) w rejonie drogi S3 - w zachodniej granicy rysunku nr 1 wszelkie obiekty budowlane ”owinny być usy-

tuowane w odlegJo`ci co najmniej 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi S3; 4) wszelkie obiekty 

o wysoko`ci 50 m n.p.t. i większej, nalewy zgJaszać do Śowództwa SiJ Powietrznych przed wydaniem 

”ozwolenia na budowę; 5) wszelkie obiekty o wysoko`ci 100 m n.p.t. i większej, ”odlegają uzgodnieniu 

z Prezesem Lotnictwa Cywilnego. 

§ 15. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych sJuwących naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej - wyso-

ko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa 

w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 1) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla tere-

nów będących wJasno`cią Gminy Kozielice, 2) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ”ozostaJych 
terenówŁ 
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RozdziaJ 4 

Przepisy szczegóJowe 

§ 16. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 P o powierzchni 20,72 ha; 2. Ustalenia 

dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania nowej zabudowy: 1) maksymalna wysoko`ć: a) zabu-

dowy - 12,0 m, b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 60,0 m; 2) nieprzekra-

czalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w odlegJo`ci: a) 40,0 m od granicy z dziaJką drogową 
drogi krajowej S-3, b) 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę 01 KŚŁL oraz od ”óJnocnej granicy terenu 
elementarnego. 3) geometria dachu - dowolna, 4) wskaunik ”owierzchni: a) zabudowy - max. 60% po-

wierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki, b) biologicznie czynnej - min. 15% powierzchni terenu lub wy-

dzielonej dziaJki; 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 1 P wymaga wydzielenia 

w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające - stanowi czę`ć dziaJki nr 548ł1; 2) do”uszcza się 
”odziaJ terenu ”rzy uwzględnieniu: a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 1,5 ha, b) minimalnej szeroko`ci 
frontu dziaJki - 80 m, 4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 1) 

ochrona `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 8, 2) dla terenu objętego strefą W III ograniczonej ochro-

ny konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje s”eJnienie wymogu § 9 pkt 3 niniejszej 

uchwaJyŁ 5Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzenia 
`cieków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę 
telekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 - 

poprzez projektowane sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 6Ł Ustalenia w zakresie komuni-

kacji: 1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem 01 KŚŁL oraz ”o”rzez wewnętrzne drogi zakJadowe; 2) w granicach kawdej dziaJki budowlanej 
obowiązek za”ewnienia od”owiedniej do funkcji terenu, ilo`ci miejsc postojowych, zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 17. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 P o powierzchni 18,30 ha. 2. Ustalenia 

dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania nowej zabudowy: 1) maksymalna wysoko`ć: a) zabu-

dowy - 15,0 m, b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 60,0 m; 2) nieprzekra-

czalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w odlegJo`ci 15,0 m od linii rozgraniczających ”rzyle-

gających dróg, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 01 KD.L, 02 KD.D, 04 KD.D; 3) geometria 

dachu - dowolna,; 4) wskaunik ”owierzchni: a) zabudowy - max. 50% powierzchni terenu lub wydzielonej 

dziaJki, b) biologicznie czynnej - minŁ 15% ”owierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki; 3Ł Ustalenia doty-

czące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 2 P stanowi czę`ć dziaJki nr 583/2 i wymaga wydzielenia 

w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 2) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”rzy uwzględnie-

niu: a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 1,2 ha, b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 80 m. 4. Ustalenia 

dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 1) ochrona `rodowiska ”rzyrodniczego 
zgodnie z § 8, 2) dla terenu objętego strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych obowiązuje s”eJnienie wymogu § 9 pkt 3 niniejszej uchwaJyŁ 5Ł Ustalenia w zakresie ob-

sJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzenia `cieków sanitarnych i deszczowych, 

zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę telekomunikacyjną oraz usuwania 

i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 - poprzez projektowane sieci 

w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 6Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsJugę 
komunikacyjną terenu ”o”rzez ”rzylegające drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem 01 KD.L, 

02 KŚŁŚ, 04 KŚŁŚ oraz ”o”rzez wewnętrzne drogi zakJadowe; 2) w granicach kawdej dziaJki budowlanej 
obowiązek za”ewnienia od”owiedniej do funkcji terenu, ilo`ci miejsc postojowych, zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 18. 1. Wyznacza się teren zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 P o powierzchni 3,58 ha; 2. Na terenie 

3 P wyznacza się wydzielenie wewnętrzne będące ”asem infrastruktury technicznej oznaczone symbolem 

IT, stanowiące czę`ć dziaJki nr 571ł4, który ”rzy braku realizacji infrastruktury technicznej wykorzystane 
mowe być jako ”as zieleni izolacyjnejŁ 3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania 
nowej zabudowy: 1) maksymalna wysoko`ć: a) zabudowy - 12,0 m, b) dla urządzeL infrastrukturalnych 

i instalacji technologicznych - 25,0 m; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - 

w odlegJo`ci: a) 10,0 m od pasa zieleni izolacyjnej, oznaczonego na rysunki planu w formie graficznej, b) 

15,0 m od linii rozgraniczających dróg, oznaczonych symbolami 02 KD.D i 04 KD.D. 3) geometria dachu - 

dowolna, 4) wskaunik ”owierzchni: a) zabudowy - maxŁ 50% ”owierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki, 
b) biologicznie czynnej - minŁ 15% ”owierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki; 4Ł Ustalenia dotyczące 
zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 3 P wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie 
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rozgraniczające - stanowi czę`ć dziaJki nr 585 i 571/4; 2) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”rzy uwzględnie-

niu: a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 1,0 ha, b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 70 m, 5. Ustalenia 

dotyczące ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z § 8. 6. Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - 
w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzenia `cieków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię 
elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę telekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania 

od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 - poprzez projektowane sieci w ”rzylegających do włw 
terenów drogachŁ 7Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu ”o-

”rzez ”rzylegające drogi, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 02 KD.D i 04 KD.D; 2) w granicach kaw-
dej dziaJki budowlanej obowiązek za”ewnienia od”owiedniej do funkcji terenu, ilo`ci miejsc postojowych, 

zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 19. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 P o powierzchni 1,46 ha; 2. Ustalenia 

dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania nowej zabudowy: 1) maksymalna wysoko`ć: a) zabu-

dowy - 12,0 m, b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 25,0 m; 2) nieprzekra-

czalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w odlegJo`ci 15,0 m od linii rozgraniczających dróg, 
oznaczonych symbolami 02 KD.D i 03 KŚŁŚ oraz od linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem 11 R, 3) geometria dachu - dowolna, 4) wskaunik ”owierzchni: a) zabudowy - max. 50% 

”owierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki, b) biologicznie czynnej - min. 25% powierzchni terenu lub 

wydzielonej dziaJki; 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 4 P stanowi czę`ć 
dziaJek nr: 587/1, 584/2 i 571/4 - wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgrani-

czające, 2) ”o wydzieleniu - zakaz wtórnego ”odziaJuŁ 4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska 

i przyrody - zgodnie z § 8. 5. Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
od”rowadzenia `cieków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, 

cie”Jo i obsJugę telekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia za-

warte w § 13 - poprzez projektowane sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 6Ł Ustalenia 

w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu ”o”rzez ”rzylegające drogi, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem 02 KŚŁŚ oraz 03 KŚŁŚ; 2) obowiązek za”ewnienia odpowiedniej do funk-

cji terenu, ilo`ci miejsc postojowych, zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 20. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 5 P o pow. 6,12 ha; 2. Ustalenia doty-

czące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania nowej zabudowy: 1) maksymalna wysoko`ć: c) zabudowy 
- 12,0 m, d) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 60,0 m; 2) nieprzekraczalna 

linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w odlegJo`ci 15,0 m od linii rozgraniczających dróg, oznaczo-

nych symbolami 02 KD.D i 03 KŚŁŚ oraz od drogi na dziaJce nr 566ł2, ”oJowonej ”oza granicami niniej-

szego planu. 3) geometria dachu - dowolna, 4) wskaunik ”owierzchni: a) zabudowy - max. 50% po-

wierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki, b) biologicznie czynnej - min. 20% powierzchni terenu lub wy-

dzielonej dziaJki; 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 5 P wymaga wydzielenia 

w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające - stanowi czę`ć dziaJki nr 584ł2; 2) do”uszcza się 
”odziaJ terenu ”rzy uwzględnieniu: a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 1,2 ha, b) minimalnej szeroko`ci 
frontu dziaJki - 90 m, 4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z § 8. 5. Ustalenia 

w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzenia `cieków sanitarnych 

i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę telekomunikacyjną 
oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 - poprzez projektowane 

sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 6Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsJu-

gę komunikacyjną terenu ”o”rzez ”rzylegające drogi, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 02 KD.D 

i 03 KŚŁŚ oraz ”o”rzez drogę na dziaJce nr 566ł2, ”rzylegającą do terenu 5 P, ale ”oJowoną ”oza grani-

cami niniejszego planu; 2) w granicach kawdej dziaJki budowlanej obowiązek za”ewnienia od”owiedniej do 
funkcji terenu, ilo`ci miejsc postojowych, zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 21. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 P o pow. 7,79 ha; 2. Ustalenia doty-

czące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania nowej zabudowy: 1) maksymalna wysoko`ć: a) zabudowy 
- 12,0 m, b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 25,0 m; 2) nieprzekraczalna 

linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w odlegJo`ci 15,0 m od linii rozgraniczających dróg, oznaczo-

nych symbolami 03 KD.D i 05 KDW. 3) geometria dachu - dowolna, 4) wskaunik ”owierzchni: a) zabu-

dowy - maxŁ 50% ”owierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki, b) biologicznie czynnej - min. 20% po-

wierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki; 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 6 

P wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające - stanowi czę`ć dziaJki 
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nr 587ł1; 2) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”rzy uwzględnieniu: a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 2,0 ha, 

b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 100,0 m, 4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązują ustalenia zawarte w § 8, 2) do”uszcza się wykorzystanie istniejących zagJębieL terenu na 
zbiorniki retencyjne wód o”adowych i roztopowych. 5. Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - 

w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzenia `cieków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię 
elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę telekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania 

od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 - poprzez projektowane sieci w ”rzylegających do włw 
terenów drogachŁ 6Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu ”o-

”rzez ”rzylegające drogi, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 03 KD.D i 05 KDW; 2) w granicach kaw-
dej dziaJki budowlanej obowiązek za”ewnienia od”owiedniej do funkcji terenu, ilo`ci miejsc postojowych, 

zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 22. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 7 P o pow. 2,70 ha; 2. Ustalenia doty-

czące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania nowej zabudowy: 1) maksymalna wysoko`ć: a) zabudowy 
- 9,0 m, b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 20,0 m; 2) nieprzekraczalna 

linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odlegJo`ci: a) 25,0 m od linii rozgraniczających i rozgranicza-

jącej teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 11 R, b) 10,0 m od ”oJudniowej granicy terenu ele-

mentarnego. 3) geometria dachu - dowolna, 4) wskaunik ”owierzchni: a) zabudowy - max. 50% po-

wierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki, b) biologicznie czynnej - min. 25% powierzchni terenu lub wy-

dzielonej dziaJki; 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 7 P wymaga wydzielenia 

w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające - stanowi czę`ć dziaJki nr 587ł1; 2) zakaz wtórne-

go ”odziaJuŁ 4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z § 8. 5. Ustalenia w zakre-

sie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzenia `cieków sanitarnych i desz-

czowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę telekomunikacyjną oraz 
usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 - poprzez projektowane sieci 

w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 6Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsJugę 
komunikacyjną terenu ”o”rzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 05 KDW; 2) 

obowiązek za”ewnienia od”owiedniej do funkcji terenu, ilo`ci miejsc postojowych, zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 23. 1Ł Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej - urządzeL elektroenergetycznych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1) 8 IT o powierzchni 0,013 ha; 2) 9 IT o powierzchni 0,026 ha. 2. Na te-

renach 8 IT i 9 IT do”uszcza się realizację innych urządzeL infrastruktury technicznej, ”od warunkiem 

zachowania w granicach terenu elementarnego ewentualnego oddziaJywania tych urządzeLŁ 3Ł Ustalenia 
dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania obiektów: 1) wysoko`ć zabudowy - max. 5,0 m; 2) 

geometria dachu: dowolna 3) wielko`ć ”owierzchni: a) zabudowy - max. 40% ”owierzchni dziaJki, b) bio-

logicznie czynnej - minŁ30% ”owierzchni dziaJkiŁ 4Ł źasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 8 IT stanowi 

czę`ć dziaJki nr 548/1 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 
2) teren 9 IT stanowi czę`ć dziaJek nr: 571ł4 i 587/1 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-

czonych ”rzez linie rozgraniczające; 3) do”uszcza się wtórny ”odziaJ w celu wydzielenia ”oszczególnych 
urządzeL infrastruktury technicznejŁ 5Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowa-

nia ”rzestrzeni ”ublicznych: 1) od strony dróg ”ublicznych obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowych; 2) ustala się zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 6. 

Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 1) ochrona `rodowiska ”rzy-

rodniczego zgodnie z § 8, 2) dla terenu objętego strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych obowiązuje s”eJnienie wymogu § 9 pkt 3 niniejszej uchwaJyŁ 7Ł Ustalenia w zakresie obsJugi 
inwynieryjnej - w zakresie obsJugi infrastrukturą techniczną obowiązują ustalenia zawarte w § 13. 8. Usta-

lenia w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu: a) 8 IT ”o”rzez drogę lokalną, 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 01 KD.L, b) 9 IT ”o”rzez drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 03 KŚŁŚŁ 2) nie ustala się wymogów dotyczących lokalizacji miejsc postojowych. 

§ 24. 1Ł Wyznacza się teren infrastruktury technicznej - urządzeL ”rze”om”owni `cieków, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 10 IT o powierzchni 0,022 ha; 2Ł Na terenie 10 IT do”uszcza się realizację 
innych urządzeL infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania w granicach terenu elementarne-

go ewentualnego oddziaJywania tych urządzeLŁ 3Ł źasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 10 IT stanowi 
czę`ć dziaJki nr 587/1 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające; 
2) do”uszcza się ”odziaJ terenu dla ”oszczególnych urządzeL infrastruktury technicznejŁ 4Ł Ustalenia do-

tyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 1) obowiązuje zakaz 
wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowych; 2) ustala się zakaz lokalizacji no-

`ników reklamowych. 5. Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie obsJugi infrastrukturą 
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techniczną obowiązują ustalenia zawarte w § 13. 6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 1) ustala się ob-

sJugę komunikacyjną terenu 10 IT - ”o”rzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 

05 KŚWŁ 2) nie ustala się wymogów dotyczących lokalizacji miejsc postojowych. 

§ 25. 1Ł Wyznacza się teren Jąk i pastwisk oznaczony na rysunku planu symbolem 11 R o po-

wierzchni 25,53 ha; 2. Na terenie 11 R: 1) ustala się ”rzeznaczenie terenu: rola, Jąki i pastwiska, 2) 

utrzymuje się istniejącą funkcję terenu, 3) ustala się zakaz lokalizacji o`rodków chowu i hodowli ”osJugu-

jących się metodą bez`cióJkową; 4) obowiązuje ochrona gleb ”rzed degradacją, 5) zakaz wycinki i pogar-

szania stanu zdrowotnego drzew i krzewów rosnących w strefach brzegowych KanaJu ŚJugiego; 3Ł źasa-

dy ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgrani-

czające - stanowi czę`ć dziaJki nr: 587ł1; 2) do”uszcza się wtórny ”odziaJ gruntów rolnych zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 4. Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej: 1) zachowanie istniejących rowów 
melioracyjnych; 2) do”uszcza się mowliwo`ć ”rzebiegu ”rzez teren 11 R sieci infrastruktury technicznej, 
niezbędnej dla obsJugi innych terenów zurbanizowanych 5Ł Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu kultu-

rowego - dla terenu objętego strefą W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych obowiązuje s”eJnienie wymogu § 9 pkt 2 niniejszej uchwaJyŁ 6Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 1) 

ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 11 R ”o”rzez drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku ”lanu 
symbolami: 02 KD.D, 04 KD.D oraz 05 KDW; 2) teren nie wymaga ustalenia wskauników lokalizacji 
miejsc postojowych. 

§ 26. 1Ł Wyznacza się teren drogi ”ublicznej - klasy drogi lokalnej (kategoria drogi - droga gminna), 

oznaczona na rysunku planu symbolem 01 KD.L o powierzchni 0,88 ha, 2. Ustalenia dotyczące zasad 
zagos”odarowania terenu: 1) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z szeroko`cią dziaJki 
drogowej nr 562ł1, 2) do”uszcza się lokalizację ”arkingów dla samochodów osobowych wzdJuw jezdni; 3Ł 
Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci - teren drogi 01 KŚŁL stanowi dziaJka nr: 562ł1 - nie 

wymaga wydzielenia 4Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni 
”ublicznych: 1) do”uszcza się lokalizację no`ników reklamowych wolno stojących o powierzchni do 6 m2 

i wysoko`ci do 7,0 m, 2) ustala się obowiązek w”rowadzenia zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowią-
cej element kom”ozycji wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 5Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody 

i krajobrazu kulturowego: 1) do”uszcza się niezbędną wycinkę drzew dla celów sanitarnych oraz jeweli jest 
to s”owodowane ”otrzebą realizacji sieci infrastruktury technicznej lub jezdni; 2) dla terenu objętego stre-

fą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje s”eJnienie wymo-

gu § 9 pkt 3 niniejszej uchwaJyŁ 6Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej: 1) drogi w swoich liniach 

rozgraniczających stanowią ”as techniczny dla ”rojektowanych sieci infrastruktury technicznej: wodocią-
gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczna, gazowa i teletechniczna; 2) do”uszcza się 
”rze”rowadzenie innych nowych sieci niezbędnych dla funkcjonowania terenów zurbanizowanychŁ 7Ł 
Ustalenia w zakresie komunikacji: 1) ”owiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez istniejące drogi gminne 

i drogę wojewódzką 122 relacji Krajnik Śolny - Pyrzyce, ”oJowone ”oza granicami ”lanu, 2) dostę”no`ć do 
terenów ”rzylegJych: nieograniczonaŁ 

§ 27. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych - klasy drogi dojazdowej [kategoria drogi - droga 

gminna], oznaczone na rysunku planu symbolami: 1) 02 KD.D o powierzchni 1,45 ha; 2) 03 KD.D o po-

wierzchni 0,93 ha; 3) 04 KD.D o powierzchni 0,87 ha. 2Ł Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania 
terenu: 1) zmienna szeroko`ć drogi 02 KŚŁŚ w liniach rozgraniczających - zgodnie z szeroko`cią dziaJki 
drogowej nr 567/2, a w czę`ci ”rojektowanej 15,0 m - zgodnie z rysunkiem planu; 2) zmienna szeroko`ć 
drogi 03 KD.D w liniach rozgraniczających - zgodnie z szeroko`cią dziaJki drogowej nr 571/4, a w czę`ci 
projektowanej 15,0 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 3) szeroko`ć drogi 04 KŚŁŚ w liniach rozgraniczają-
cych - 15 m; 4) do”uszcza się lokalizację ”arkingów dla samochodów osobowych wzdJuw jezdni; 5) do-

”uszcza się lokalizację `ciewki rowerowejŁ 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 
02 KŚŁŚ stanowi obszar dziaJkę nr 567ł2 oraz czę`ć dziaJek nr: 571ł4, 568 oraz 583ł2 - teren wymaga 

wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 2) teren 03 KŚŁŚ stanowi obszar czę-
`ci dziaJek nr: 571/4 oraz 584/2 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie roz-

graniczające; 3) teren 04 KŚŁŚ stanowi dziaJki nr 469 i 470 oraz czę`ć dziaJek nr: 583ł2 i 585 - teren 

wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające; 4) ”o wydzieleniu obowiązu-

je zakaz wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ublicznąŁ 4Ł Usta-

lenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych - do”uszcza się 
lokalizację no`ników reklamowych wolno stojących o powierzchni do 6 m2 i wysoko`ci do 7,0 m. 5. 

Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 1) ustala się obowiązek 
w”rowadzenia zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji wzdJuw ciągu ulicznego; 
2) do”uszcza się niezbędną wycinkę drzew dla celów sanitarnych oraz jeweli jest to s”owodowane ”o-



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 10 ｦ 1602 ｦ Poz. 153 

 

trzebą realizacji sieci infrastruktury technicznej i jezdni; 3) dla terenów objętych strefą ochrony konserwa-

torskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje s”eJnienie wymogów § 9 niniejszej uchwaJyŁ 6Ł Ustalenia 

w zakresie obsJugi inwynieryjnej: 1) drogi w swoich liniach rozgraniczających stanowią ”as techniczny dla 
istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej, elektroenergetyczna, gazowa i teletechniczna; 2) do”uszcza się ”rze”rowadzenie innych nowych 
sieci niezbędnych dla funkcjonowania ”rojektowanego zagos”odarowania terenówŁ 7Ł Ustalenia w zakre-

sie komunikacji - dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczonaŁ 

§ 28. 1Ł Wyznacza się tereny drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 05 KŚW o po-

wierzchni 0,50 ha. 2Ł Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenu: 1) szeroko`ć drogi 12 m - 

zgodnie z rysunkiem ”lanu; 2) droga zakoLczona ”lacem do zawracaniaŁ 3Ł Ustalenia dotyczące zasad 
”odziaJu nieruchomo`ci: 1) teren 05 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 587/1 - teren wymaga wydzielenia 

w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 2) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych 
”odziaJówŁ 4Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - do”uszcza się ”rze”rowadzenie niezbędnej infra-

struktury technicznej Żsieć wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linia elektroenerge-

tyczna i teletechniczna oraz innych sieci niezbędnych dla funkcjonowania terenów ”rzylegJych]Ł 5Ł Usta-

lenia w zakresie komunikacji - dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych nieograniczonaŁ 

RozdziaJ 5 

Przepisy koLcowe 

§ 29. W drodze niniejszej uchwaJy, dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nie-

rolnicze o Jącznej ”owierzchni 60,60 ha, w tym: 1) R IIIa - 22,33 ha, 2) R IIIb - 27, 71 ha, 3) R IVa - 

4,72 ha, 4) R IVb - 3,09 ha 5) R V - 0,74 ha 6) I III - 0,02 ha, 7) I IV - 0,49 ha, 8) Ps IV - 0,96 ha, 9) Lz 

- Ps IV - 0,06 ha w tym zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-64/10 

z dnia 25 sierpnia 2010 r. dla gruntów klasy III o Jącznej ”owierzchni 50,06 ha. 

§ 30. 1Ł Traci moc uchwaJa Nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Py-

rzyckie, gmina Kozielice, ”od nazwą Park PrzemysJowy źadeklinoŁ 2Ł Traci moc uchwaJa Nr I/14/2010 

Rady Gminy Kozielice z dnia 2 grudnia 2010 r. w s”rawie uchylenia uchwaJy Nr XXXIII/221/2010 Rady 

Gminy Kozielice z dnia 21 ”audziernika 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, ”od nazwą Park PrzemysJowy 
Zadeklino. 

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Kozielice. 

§ 32. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Robert Sójka 
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źaJącznik nr 1 arkusz nr 1 

do uchwaJy Nr II/18/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz nr 2 

do uchwaJy Nr II/18/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz nr 3 

do uchwaJy Nr II/18/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr II/18/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr II/18/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG źIOvONYCH ŚO PROJśKTU PLANU 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami], Rada Gminy Kozielice rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
w związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

”oJowonego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie pod nazwą Park PrzemysJowy źadeklino, o”raco-

wanego zgodnie z uchwaJą Nr XVI/88/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 czerwca 2008 r., wyJowonego 
do wglądu w dniach od 11 lutego 2010 r. do 11 marca 2010 r. z mowliwo`cią skJadania uwag w nieprze-

kraczalnym terminie do 31 marca 2010 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 
 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr II/18/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAŚAK Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami], Rada Gminy Kozielice rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
uwytkowników terenów w zakresie budowy dróg ”ublicznych kategorii gminnej oraz wodociągów i kanali-

zacji, zapisane w niniejszym miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego, stanowią - zgodnie 

z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, zapisane 

w niniejszym planie obejmują: 

1) ”odziaJy geodezyjne i ewentualne wyku”y gruntów, 
2) projekty i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

3) tereny urządzeL i obiektów technicznych - w tym teren przepompowni `cieków sanitarnychŁ 
4) projekty i budowa drógŁ 

§ 2. 1Ł S”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych 
gminy: 

1) realizacja zadaL w zakresie ”odziaJów gruntów zostanie ”rze”rowadzona w oparciu o obowiązujące 
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo`ciami [tekst jednolity: Dz. U. 

z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z ”óuniejszymi zmianami]; 

2) realizacja inwestycji sieciowych wymienionych w § 1 ust. 2 zostanie przeprowadzona w oparciu 

o obowiązujące ”rze”isy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tekst jednolity: Dz. U. 

z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z ”óuniejszymi zmianami], ustawy z dnia ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu `cieków Żtekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óuniejszymi zmianami] oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieL ”ublicznych Żtekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655]; 

3) realizacja inwestycji drogowych wymienionych w § 1 ust. 2 zostanie przeprowadzona w oparciu 

o obowiązujące ”rze”isy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z ”óuniejszymi zmianami] oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieL ”ublicznych [tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655]. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 10 ｦ 1608 ｦ Poz. 153,154 

 

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

L.p. 
Symbol terenu 

funkcjonalnego 
Zapis w planie: przeznaczenie terenu i zakres zadaL 

1. 3 P teren zabudowy produkcyjno-usJugowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

obiektom budowlanym, w czę`ci obejmującej wydzielenie wewnętrzne 
oznaczone symbolem IT - pas techniczny uzbrojenia 

2. 10 IT teren infrastruktury technicznej - urządzeL ”rze”om”owni `cieków 

3. 01 KD.L teren drogi publicznej - klasy drogi lokalnej (kategoria drogi - droga gminna) 

wraz z infrastrukturą techniczną 

4. 02 KD.D teren drogi publicznej - klasy drogi dojazdowej [kategoria drogi - droga gminna] 

wraz z infrastrukturą techniczną 

5. 03 KD.D teren drogi publicznej - klasy drogi dojazdowej [kategoria drogi - droga gminna] 

wraz z infrastrukturą techniczną 

6. 04 KD.D teren drogi publicznej - klasy drogi dojazdowej [kategoria drogi - droga gminna] 

wraz z infrastrukturą techniczną 

7. 05 KDW teren drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1 ust. 1: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i pra-

wem ochrony `rodowiska; 
2) s”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej techniki, o ile nie nastą”i naruszenie usta-

leL ”lanuŁ 

§ 4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych [Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami], przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`li Rada Gminy p.n. ｭWieloletni Plan Inwestycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej, wskazane w § 1 ust. 2 finansowane mogą być 

z budwetu gminy, kredytów i ”owyczek, z udziaJem inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych 
umów i porozumieLŁ 
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UCHWAIA NR IV/17/2011 

 RADY GMINY WIDUCHOWA 

 z dnia 21 stycznia 2011 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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; 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; 


