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UCHWAIA NR XL/257/2010 

 RADY GMINY GRZMIĄCA 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, 

poz. 489) Rada Gminy Grzmiąca uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. źe względu na utratę warto`ci ”rzyrodniczej i za”ewnienie bez”ieczeLstwa ”owszechnego znosi 
się ochronę nastę”ującego ”omnika przyrody na terenie gminy Grzmiąca: 

1. _wierk ”os”olity Picea abies o obwodzie 199 cm i wysoko`ci 24 m rosnący na cmentarzu komu-

nalnym w miejscowo`ci Krosino, na terenie gminy Grzmiąca oznaczonym dziaJka ewidencyjną nr 423 

ustanowiony na mocy roz”orządzenia Wojewody KoszaliLskiego Nr 12/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego Nr 2, poz. 7), podtrzymanego roz-

”orządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu 

aktów ”rawa miejscowego wydanych ”rzez Wojewodę KoszaliLskiego obowiązujących na obszarze wo-

jewództwa zachodnio”omorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 7, poz. 71). 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy GrzmiącaŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym. Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 
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UCHWAIA NR XXXIV/408/10 

 RADY GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu ”oJowonego w obrębie SiadJo Śolne i SiadJo Górne. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada 

Gminy KoJbaskowo uchwala, co nastę”uje: 
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ŚźIAI I 

Prze”isy ogólne 

RozdziaJ ń 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr VIII/72/07 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie 

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

zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

KoJbaskowo ”rzyjętym uchwaJą Nr XXXIII/434/06 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r., 

uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 14,9497 ha ”oJowonego 

w czę`ci obrębu SiadJo Śolne i SiadJo Górne, zwany dalej ”lanem. 

2. Granicę o”racowania ”lanu zaznaczono na rysunku ”lanu w skali 1:500, stanowiącym zaJącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaJy oraz na zaJączniku nr 2 stanowiącym wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowoŁ 

3. Przedmiotem ”lanu jest ustalenie ”rzeznaczenia terenów objętych o”racowaniem oraz zasad ich 

zagospodarowania i zabudowy. 

4. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:500, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny KoJbaskowo wraz z oznaczeniem granicy opracowania planu, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. 

§ 2. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu: 

1) w Rozdziale 2 niniejszej uchwaJy, sformuJowano ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania i zabu-

dowy, obowiązujące na caJym terenie objętym planem, 

2) obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny funkcjonalne - tereny okre`lone liniami rozgranicza-

jącymi, o równych funkcjach lub równych zasadach zagos”odarowania, 
3) kawdy teren funkcjonalny oznaczono na rysunku ”lanu w skali 1:500 oraz w tek`cie ”lanu identyfika-

torem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza gJówną 
funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy, 

4) dla terenów funkcjonalnych sformuJowano szczegóJowe ustalenia obowiązujące w granicach wyzna-

czonych linią rozgraniczającą danego terenu, 
5) dla caJego obszaru objętego ”lanem, w Rozdziale 3 niniejszej uchwaJy, ustalone zostaJy zasady obsJu-

gi w zakresie infrastruktury technicznej, 

6) w Rozdziale 4 niniejszej uchwaJy okre`lono zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczegoŁ 
RozdziaJ 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, 

2) Zu - tereny ogólnodostę”nej zieleni urządzonej, 
3) KD.Z - teren na poszerzenie drogi powiatowej, 

4) KDW - tereny dróg wewnętrznych ogólnodostę”nych, 
5) KPj - teren ciągu ”ieszo jezdnego, 
6) KX - tereny ciągów ”ieszych i korytarzy infrastrukturalnych, 

7) E - teren lokalizacji urządzeL infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 
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2. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie zagos”odarowania terenów i ksztaJtowania zabudowy 
obowiązujące dla caJego obszaru ”lanu: 

1) na caJym obszarze objętym niniejszym planem w”rowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charak-

terze tymczasowym, kontenerowym w tym garawy i ”awilonów blaszanych, ustalenie nie dotyczy 
obiektów lokalizowanych na czas budowy, 

2) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą realizacji elementów ”odziemnych, 

3) zabudowę w granicach dziaJek, dla których nie ustalono nie”rzekraczalnej linii zabudowy, nalewy loka-

lizować w oparciu o obowiązujące ”rze”isy ”rawa budowlanego, 
4) rozwiązania komunikacyjne a w szczególno`ci ciągi komunikacji pieszej i wydzielonych ”arkingów 

nalewy dostosować do warunków ”oruszania się osób nie”eJnos”rawnych, 
5) ustalona na rysunku ”lanu zasada lokalizacji kalenicy dla budynków zlokalizowanych wzdJuw drogi 

”owiatowej, dotyczy ”oJaci gJównej budynku mieszkalnego, dla ”ozostaJych czę`ci zabudowy, w tym 

budynków usJugowych, garawy i budynków gos”odarczych do”uszcza się sytuowanie kalenicy rów-

nolegle lub ”rosto”adle względem ustalonego na rysunku planu kierunku, 

6) do”uszcza się realizację stro”odachu nad dobudowanymi garawami i pomieszczeniami gospodarczymi 

jako tarasu dostę”nego z kondygnacji poddasza, 

7) w granicach ”oszczególnych terenów funkcjonalnych do”uszcza się scalanie dziaJek lub ich czę`ci 
”owstaJych w wyniku ”odziaJów zgodnych z planem, 

8) wskaunik ”owierzchni zabudowy nalewy ”rzyjmować dla caJego terenu funkcjonalnego je`li ustalenia 
”lanu nie ”rzewidują mowliwo`ci ”odziaJu lub dla ”rojektowanej i wskazanej na rysunku ”lanu dziaJki, 

9) ustaloną w ”rze”isach szczegóJowych wysoko`ć zabudowy nalewy ”rzyjmować od ”oziomu terenu 

”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku, 
10) zakaz lokalizacji więcej niw jednego budynku mieszkalnego na terenie dziaJkiŁ 

3. Na terenie objętym niniejszym planem nie wystę”ują obiekty zabytkowe ”odlegające ochronie kon-

serwatorskiej. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej 

§ 4. 1Ł ObsJugę obszaru w zakresie infrastruktury technicznej nalewy za”ewnić z uwzględnieniem na-

stę”ujących zasad: 

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w KoJbaskowie lub Szczecinie, ”onadto 
ustala się: 
a) parametry projektowanej sieci - ø 32 mm ÷ 110 mm, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem większych `rednic 

i nowych materiaJów, 
c) uwzględnienie nowych studni ”ublicznych zgodnie z aktualnymi przepisami - poprzedzone rozpo-

znaniem hydrogeologicznym - dla potrzeb zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych, 

d) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na ko-

munalnej sieci wodociągowej, 
2) od”rowadzenie `cieków do kanalizacji `ciekowej ø 160 w drodze powiatowej nr 0627Z poprzez pro-

jektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno - tJoczną ze zrzutem `cieków na oczyszczalnię `cieków 

w PrzecJawiu lub innej wg wskazaL gminnego systemu kanalizacyjnego, ”onadto ustala się: 
a) parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - ø 100 mm ÷ 300 mm, 

b) nie do”uszcza się stosowania zbiorników bezod”Jywowych oraz oczyszczalni ”rzydomowych, 

c) na terenach o rzędnej terenu uniemowliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowa-

dzania `cieków sanitarnych do”uszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązaL ”rze”ompowni 

`cieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
3) od”rowadzenie wód deszczowych do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do 

rowu melioracyjnego - wylot zaopatrzyć w urządzenie ”odczyszczające ”onadto ustala się: ”arametry 

projektowanej sieci kanalizacyjnej - ø 100 mm ÷ 300 mm, 

4) na terenach o rzędnej terenu uniemowliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania 

wód o”adowych do”uszcza się od”rowadzenie do studni chJonnych, 
5) usuwanie od”adów staJych ”o wstę”nej segregacji u uródJa na gminne wysy”isko od”adów komunal-

nych lub inne wskazane ”rzez Wójta, 
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6) istniejące na obszarze ”lanu systemy melioracyjne w przypadku kolizji z ”rojektowaną zabudową lub 

infrastrukturą nalewy ”rzebudować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm 

branwowych, 
7) elektroenergetyka: 

a) zasilanie obszaru opracowania z istniejących ”oza obszarem planu i planowanej w jego granicach 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV [typu miejskiego]; stację ”lanowaną zasilić ”rzelotowo li-
niami kablowymi `redniego na”ięcia, z istniejących linii na”owietrznych 15 kV, 

b) odcinki istniejących linii na”owietrznych `redniego na”ięcia, kolidujące z planowanym zagospoda-

rowaniem terenu - do przebudowy, 

c) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia, 
d) sukcesywna likwidacja napowietrznych linii elektroenergetycznych i zastę”owanie ich, w ramach 

remontów i przebudowy, sieciami kablowymi, 

8) zaopatrzenie w gaz: 

a) ”lanowane obiekty zasilić z g 225 w drodze ”owiatowej 0627ź, rozdzielczą siecią `rednio”ręwną 
- ø 32 ÷ 64, 

b) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem węzJów redukcyjnych na ci`nienie uwytkowe, 
c) do”uszcza się w przypadkach indywidualnych stosowanie gazu bezprzewodowego, 

9) zaopatrzenie w cie”Jo ”o”rzez roz”roszony system ogrzewania, z zastosowaniem uródeJ cie”Ja zasila-

nych ekologicznymi no`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna i inne, 

10) telekomunikacja: 

a) obsJuga telekomunikacyjna obiektów na obszarze o”racowania ”rzez istniejącą centralę telefo-

niczną w Szczecinie, 

b) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową, 

2. Sieci infrastruktury technicznej nalewy lokalizować w ”asach ulicznych, ”oza jezdnią oraz ”rzy wy-

korzystaniu ciągów ”ieszych, chyba, we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczejŁ 

3. zakaz lokalizacji masztów wolnostojących telefonii komórkowejŁ 

4. Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej dla ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanuŁ 

5. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) obsJugę z drogi publicznej - powiatowej Nr 0627 Z - ”o”rzez ukJad dróg wewnętrznych, 
2) miejsca ”ostojowe nalewy zabez”ieczyć w ramach zagos”odarowania wJasnej dziaJki, 
3) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych do”uszcza lokalizację miejsc postojowych, 

4) ustala się nastę”ujące wskauniki liczby miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, 

b) gabinety, pracownie, biura itp. - nie mniej niw 2 miejsca postojowe na 1 gabinet, ”racownię, biuroŁ 
RozdziaJ 4 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i `rodowiska kulturowego 

§ 5. 1Ł Ochrona `rodowiska ”rzyrodniczego, zgodnie z ustaleniami ”lanu, realizowana będzie poprzez: 

1) budowę systemu gospodarki wodno-`ciekowej, dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy, 

2) gos”odarkę od”adami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 

gospodarki odpadami, 

3) system zaopatrzenia w cie”Jo eliminujący ”aliwa staJe i obniwający w istotny s”osób sto”ieL zanie-

czyszczenia powietrza, 

4) ograniczenie szkodliwego w”Jywu komunikacji na `rodowisko zamieszkania, poprzez zabiegi tech-

niczne ”olegające na us”okojeniu ruchu w strefach zabudowy mieszkalnej. 

2. Ponadto w zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) prowadzenie infrastruktury technicznej musi uwzględniać minimalizowanie ingerencji i w”Jywu ”rzed-

sięwzięcia na systemy korzeniowe drzew, 

2) obowiązek uwzględnienia w projektach zagospodarowania terenu istniejących urządzeL drenarskich 

z zachowaniem ich drowno`ci, dostę”no`ci dla celów konserwatorskich z mowliwo`cią ”rzebudowy 

w razie kolizji i zapewnienia dostatecznego odwodnienia dla potrzeb budownictwa, 

3) zakaz makroniwelacji terenu, zmieniający w znaczny s”osób naturalną rzeubę ”owierzchni ziemi, 
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4) ”owstaJe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów ksztaJtowania wJasnego 
terenu lub skJadować w miejscach wskazanych ”rzez WójtaŁ 

3. Teren objęty ”lanem znajduje się w strefie zwykJej ochrony GJównego źbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP-122 ｭDolina Kopalna Szczecinｬ - Śecyzja Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych 

i Le`nictwa z dnia 23 grudnia 1998 r., Nr DG kdh/BJ/489-6153ł98)Ł Nalewy ”rzestrzegać warunków dla 
ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej, zatwierdzonej decyzją Ministra Ochro-

ny _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwaŁ Na terenie obszaru objętego ”lanem obowiązują, 
z zastrzeweniem ”rze”isów szczególnych nastę”ujące wymogi z zakresu ochrony `rodowiska naturalnego: 

a) zakaz ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do którego inwestor 
ma tytuJ ”rawny, 

b) zakaz w”rowadzania nie oczyszczonych `cieków lub oczyszczonych w niewJa`ciwym stopniu do 

wód ”owierzchniowych i do ziemi, 

c) wody opadowe i rozto”owe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne po-

winny być oczyszczone ”rzed w”rowadzeniem do wód lub do ziemi w taki s”osób, aby 

w od”Jywie zawarto`ć zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych nie ”rzekraczaJa warto`ci 
dopuszczalnych przepisami odrębnymi, 

d) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i po-

wierzchniowych na terenach sąsiednich, 
e) w ”rzy”adku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego konieczna jest jego przebudowa w ob-

szarze objętym planem w dostosowaniu do planowanej inwestycji. 

4. Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska kulturowegoŁ Na terenie objętym planem znajduje się sta-

nowisko archeologiczne objęte strefą ｭW.III.ｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowa-

nia prac ziemnych; strefa ｭW.III.ｬ obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej, 
w granicach których obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
ŚźIAI II 

Prze”isy szczegóJowe 

Przeznaczenie i zasady zagos”odarowania terenów funkcjonalnych 

§ 6. 1. Na terenie, o powierzchni 2,9942 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MN, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kulturowego: 

a) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - 

obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziaJem 4, 

b) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczal-

ne linie zabudowy, 

c) poza wbudowanymi do”uszcza się realizację garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowa-

nych lub odrębnych obiektów ”rzy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskauników, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - 5,0 m od linii rozgraniczających dróg - wg rysunku planu, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - zmienna od ”óJnocnej linii rozgraniczającej teren od dziaJki dro-

gowej gminnej - wg rysunku planu, 

c) w strefie od napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV zakaz zabudowy dla obiektów funk-

cji chronionych i ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej związanej z okresowym (8 godzin) prze-

bywaniem ludzi, 

d) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% powierzchni terenu, 

f) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,5 m do kalenicy, 

g) druga kondygnacja w poddaszu przy maksymalnej wysoko`ci `cianki kolankowej - 1,5 m, 
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h) poziom posadzki parteru: 

ｦ dla czę`ci mieszkalnej - maksymalnie 0,45 m nad poziomem terenu, 

ｦ dla czę`ci gos”odarczej - maksymalnie 0,15 m nad poziomem terenu, 

i) dachy gJównych bryJ budynków symetryczne, dwuspadowe, strome o kącie nachylenia ”oJaci 
gJównych nie mniejszym niw 30o i nie większym niw 400, do”uszcza się naczóJki, 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 
a) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”eJnych ”refabrykowanych elementów betonowych, 
b) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 

b) ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku ”lanu, 
c) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 1000,0 m2, 

d) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 20,0 m, 

e) kąty granic wydzielanych dziaJek w stosunku do linii rozgraniczających ulic ”od kątem 900 z do-

”uszczalną tolerancją do ±50, 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) z drogi wewnętrznej ogólnodostę”nej 03 KŚW, 
b) miejsca ”arkingowe na ”otrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki zgodnie 

z rozdziaJem 3, § 4, ust. 5 niniejszej uchwaJy, 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do potrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 
a) uwytkowanie rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 
b) dopuszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami planu w tym ”odziaJy, ”rzebudowę lub likwidację sieci infrastruk-

tury technicznej i uzbrojenie terenu, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 25% wzrostu warto`ciŁ 

2. Na terenie, o powierzchni 1,4595 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 2 MN ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych - obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziaJem 4, 

b) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczal-

ne linie zabudowy, 

c) poza wbudowanymi do”uszcza się realizację garawy i budynków gospodarczych jako dobudowa-

nych lub odrębnych obiektów ”rzy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskauników, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczających dróg - wg rysunku 

planu, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - zmienna od ”óJnocnej linii rozgraniczającej teren od dziaJki dro-

gowej gminnej - wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy - do 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,5 m do kalenicy, 

f) druga kondygnacja w poddaszu przy maksymalnej wysoko`ci `cianki kolankowej - 1,5 m, 

g) poziom posadzki parteru: 

ｦ dla czę`ci mieszkalnej - maksymalnie 0,60 m nad poziomem terenu, 

ｦ dla czę`ci gos”odarczej - maksymalnie 0,25 m nad poziomem terenu, 

h) dachy gJównych bryJ budynków symetryczne, dwuspadowe, strome o kącie nachylenia ”oJaci 
gJównych nie mniejszym niw 300 i nie większym niw 400, do”uszcza się naczóJki, 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz wykonywania ogrodzeL z peJ-
nych prefabrykowanych elementów betonowych, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10466 ｦ Poz. 1506 

 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 

b) ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku ”lanu, 
c) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 1000,0 m2, 

d) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 25,0 m, ustalenie nie dotyczy dziaJek dostęp-

nych z ”laców manewrowych, 

e) kąty granic wydzielanych dziaJek w stosunku do linii rozgraniczającej drogi ”owinny być zbliwone 
do 900 z do”uszczalną tolerancją do ±50, 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) z drogi wewnętrznej ogólnodostę”nej 02 KŚW i 03 KDW, 

b) miejsca ”arkingowe na ”otrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki zgodnie 

z rozdziaJem 3, § 4, ust. 5 niniejszej uchwaJy, 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do potrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 
a) uwytkowanie rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami planu w tym ”odziaJy, ”rzebudowę lub likwidację sieci infrastruk-

tury technicznej i uzbrojenie terenu, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 25% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

3. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 7,1975 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami 3 MN o 

powierzchni 1,6694 ha, 4 MN o powierzchni 2,9693 ha, 5 MN o powierzchni 0,9995 ha i 6 MN o po-

wierzchni 1,557 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczal-

ne linie zabudowy, 

b) poza wbudowanymi do”uszcza się realizację garawy i budynków gos”odarczych jako dobudowa-

nych lub odrębnych obiektów ”rzy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskauników, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrz-
nych, ciągu ”ieszego - wg rysunku planu, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w terenie 4 MN - minimum 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezd-

ni drogi powiatowej i 10 m od wschodniej linii rozgraniczającej ciągu ”ieszojezdnego, 
c) powierzchnia zabudowy - do 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,5 m do kalenicy, 

f) druga kondygnacja w poddaszu przy maksymalnej wysoko`ci `cianki kolankowej - 1,5 m, 

g) poziom posadzki parteru: 

ｦ dla czę`ci mieszkalnej - maksymalnie 0,45 m nad poziomem terenu, 

ｦ dla czę`ci gos”odarczej - maksymalnie 0,15 m nad poziomem terenu, 

h) dachy gJównych bryJ budynków symetryczne, dwuspadowe, strome o kącie nachylenia ”oJaci 
gJównych nie mniejszym niw 300 i nie większym niw 400, do”uszcza się naczóJki, 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 
a) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”eJnych prefabrykowanych elementów betonowych, 
b) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 

b) ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku planu, 

c) dla terenu o symbolu 3 MN minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 900,0 m2, 

d) dla terenu o symbolu 4 MN minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 1000,0 m2, 

e) dla terenu o symbolu 5 MN minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 1000,0 m2, 

f) dla terenu o symbolu 6 MN minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 1200,0 m2, 
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g) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 20,0 m, ustalenie nie dotyczy dziaJek dostęp-

nych z ”laców manewrowych, 

h) kąty granic wydzielanych dziaJek w stosunku do linii rozgraniczającej drogi ”owinny być zbliwone 
do 900 z do”uszczalną tolerancją do ±50, 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) z drogi wewnętrznej ogólnodostę”nej 02 KŚW, 04 KŚW i ciągu ”ieszojezdnego, 
b) miejsca ”arkingowe na ”otrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki zgodnie 

z rozdziaJem 3, § 4, ust. 5 niniejszej uchwaJy, 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich przebudowy i dostosowania do potrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 
a) uwytkowanie rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami planu w tym ”odziaJy, ”rzebudowę lub likwidację sieci infrastruk-

tury technicznej i uzbrojenie terenu, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzro-

sJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 25% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

4. Na terenie, o pow. 1,3091 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 7 Zu ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ogólnodostę”na zieleL urządzona, do”uszcza się lokalizację ”rze”ompowni 

`cieków sanitarnych i towarzyszącej infrastruktury technicznej, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) utrzymanie ogólnodostę”nego charakteru terenu, 
b) zakaz wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem cięć ”ielęgnacyjnych, sanitarnych i związanych z prze-

budową drzewostanu, 

c) teren czę`ciowo objęty strefą W III - obowiązują ustalenia rozdziaJu 4, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy trwaJej i tymczasowej, 

b) do”uszcza się budowę chodników, ”laców zabaw, lokalizację obiektów maJej architektury i towa-

rzyszącej tym urządzeniom infrastruktury technicznej, 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz grodzenia terenu - nie dotyczy 

ogrodzeL stanowiących elementy urządzenia terenu, wydzielania ”laców, skwerów, 
5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci ”oza wydzieleniem 

w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu, 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: dostę” od strony drogi wewnętrznej ogólnodostę”nej 03 KŚW oraz 
dziaJki drogowej gminnej, 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) mowliwo`ć ”rowadzenia nowych sieci infrastruktury technicznej na ”otrzeby urządzenia terenu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: zachowanie 
stanu obecnego - nie w”rowadza się nowej formy uwytkowania terenu, do”uszcza się ”rowadzenie 
”rac ”orządkowych i ”ielęgnacyjnych w zakresie zieleni, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

5. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 0,0101 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem E ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lokalizacja stacji transformatorowej 15 /0,4 kV i towarzyszącej infrastruktury 
technicznej, 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - 

obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziaJem 4, 

b) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie z funkcją terenu, 
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3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa kubaturowa o ”arametrach wynikających z zastosowanej technologii stacji transforma-

torowej, 

b) do”uszcza się stację sJu”ową lub kontenerową o powierzchni zabudowy maksymalnie - 16,0 m2, 

c) powierzchnia terenu ”oza zabudową i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie 
czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej, 

d) do”uszcza się lokalizację innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej w tym o`wietlenia terenu, 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) wygrodzenie terenu w celu zabez”ieczenia ”rzed dostę”em osób nieu”rawnionych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”eJnych ”refabrykowanych elementów betonowych, 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu terenu funkcjo-

nalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: obsJuga z ”rzylegJych dróg wewnętrznych 02 KŚW i 03 KDW, 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga terenów sąsiednich w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 
b) zasilanie z kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
dotychczasowe z zakazem zabudowy nie związanej z funkcją terenu, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

6. Na terenie, o powierzchni 0,0811 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 KD.Z ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga klasy zbiorczej - pas terenu przeznaczony na poszerzenie drogi 

powiatowej Nr 0627Z, 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: nie wystę”ują elementy wymagające ustalenia ochrony, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się wykorzystanie terenu na ”o”rowadzenie chodników i `ciewki rowerowej, 

b) do”uszcza się lokalizację elementów obsJugi komunikacji tj. zatok postojowych, zatok autobuso-

wych, wiat ”rzystanków autobusowych i towarzyszących elementów maJej architektury, 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz sytuowania wolnostojących no-

`ników reklamowych, 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych ”oza wydzieleniami w granicach wyznaczonych liniami 

rozgraniczającymi terenu, 

b) do”uszcza się scalenie z dziaJką ”rzylegającej drogi ”owiatowej, 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) zakaz bez”o`redniej obsJugi ”rzylegJych dziaJek, 
b) obsJuga terenów ”rzylegJych wyJącznie dla ruchu ”ieszego i rowerowego, 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
b) projektowane sieci - w ”eJnym zakresie uzbrojenia - wg zasad okre`lonych w rozdziale 4, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej war-

to`ć wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

7. Na terenie, o powierzchni 1,2036 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 02 KDW ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna ogólnodostę”na, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kulturowego: 

nie wystę”ują elementy wymagające ustalenia ochrony, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10,0 m, 

b) minimalna szeroko`ć jezdni - 5,0 m, 

c) ”oza nawierzchnią utwardzoną zieleL urządzona, 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz sytuowania wolnostojących no-

`ników reklamowych, 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych ”oza wydziele-

niami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu, 
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6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów ”rzylegJych z mowliwo`cią dojazdu do ”osesji ”rzylegających, 
b) wJączenie do drogi ”ublicznej ”owiatowej 0627ź ”o”rzez istniejący zjazd, 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
b) projektowane sieci - w ”eJnym zakresie uzbrojenia - wg zasad okre`lonych w rozdziale 3, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 

rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 
9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć 

wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

8. Na terenie, o powierzchni 0,5825 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 03 KDW ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna ogólnodostę”na, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kulturowego: 

teren objęty strefą W III - obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziaJem 4, 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10,0 m, 

b) minimalna szeroko`ć jezdni - 5,0 m, 

c) ”oza nawierzchnią utwardzoną zieleL urządzona, 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz sytuowania wolnostojących no-

`ników reklamowych, 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych ”oza wydziele-

niami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu, 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów ”rzylegJych mowliwo`cią dojazdu do ”osesji ”rzylegających, 
b) wJączenie do drogi wewnętrznej 02 KŚW, 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
b) projektowane sieci - w ”eJnym zakresie uzbrojenia - wg zasad okre`lonych w rozdziale 3, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

9. Na terenie, o powierzchni 0,0615 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 04 KDW ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna ogólnodostę”na, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: nie wystę”ują elementy wymagające ustalenia ochrony, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 7,0 m, 

b) realizacja w formie ciągu ”ieszojezdnego, 
c) minimalna szeroko`ć utwardzonej ”ieszojezdni - 5,0 m, 

d) nie do”uszcza się lokalizacji miejsc ”ostojowych wzdJuw ”ieszojezdni, 
e) ”oza nawierzchnią utwardzoną zieleL urządzona, 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz sytuowania wolnostojących no-

`ników reklamowych, 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych ”oza wydziele-

niami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu, 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów ”rzylegJych - ciąg ”ieszojezdny z mowliwo`cią dojazdu do ”osesji ”rzylegających, 
b) wJączenie do drogi wewnętrznej 02 KDW, 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
b) projektowane sieci - w ”eJnym zakresie uzbrojenia - wg zasad okre`lonych w rozdziale 3, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 
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10. Na terenie, o pow. 0,0329 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 05 KPj ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszojezdny, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: nie wystę”ują elementy wymagające ustalenia ochrony, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 5,0 m, 

b) realizacja w formie ciągu ”ieszego o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej materiaJem rozbieralnym, 
c) minŁ szeroko`ć utwardzonej materiaJem rozbieralnym nawierzchni - 3,0 m, 

d) ”oza nawierzchnią utwardzoną zieleL urządzona, 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz sytuowania wolnostojących no-

`ników reklamowych, 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych ”oza wydziele-

niami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu, 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów ”rzylegJych, 
b) wJączenie do drogi wewnętrznej ogólnodostę”nej 02 KŚW, 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: projektowane sieci uzbrojenia - wg zasad okre-

`lonych w rozdziale 3, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

11. Na terenie, o pow. 0,0249 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 06 KX ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: nie wystę”ują elementy wymagające ustalenia ochrony, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 5,0 m, 

b) realizacja w formie ciągu ”ieszego o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej materiaJem rozbieralnym, 
c) minŁ szeroko`ć utwardzonej materiaJem rozbieralnym nawierzchni - 3,0 m, 

d) ”oza nawierzchnią utwardzoną zieleL urządzona, 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz sytuowania wolnostojących no-

`ników reklamowych, 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych ”oza wydziele-

niami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu, 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: wJączenie do drogi wewnętrznej ogólnodostę”nej 02 KŚW, 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: projektowane sieci uzbrojenia - wg zasad okre-

`lonych w rozdziale 3, 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

ŚźIAI III 

Prze”isy koLcowe 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala jed-

norazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, ”obieraną ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ciŁ 
Warto`ć stawki ”rocentowej ustalono odrębnie dla kawdego z terenów funkcjonalnych w przepisach 

szczegóJowychŁ 

2. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 

i zagospodarowania terenu okre`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w ”rze”isach szczegóJowychŁ 
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3. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego o ”owierzchni Jącznej 
14,9497 ha w tym: 

1) 2,0692 ha gruntów ornych klŁ R III b - ”osiadających zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 

zmianę ”rzeznaczenia na cele niewolne decyzją Nr GZ.tr.057 - 602 - 184/10, 

2) 10,1484 ha gruntów ornych klŁ R IV a, 
3) 0,4269 ha gruntów ornych klŁ R IV b, 
4) 0,5111 ha uwytków zielonych klŁ Ps IV, 
5) 1,6215 ha uwytków zielonych klŁ I V, 
6) 0,1726 ha gruntów ”od rowami - W. 

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy KoJbaskowoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Edward Sroka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/408/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIV/408/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIV/408/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do projektu planu 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy KoJbasko-

wo rozstrzyga, co nastę”uje: 
Przyjmuje się w caJo`ci rozstrzygnięcie Wójta i nie uwzględnia się ”oniwszych uwag wniesionych do ”ro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJbaskowo ”od funkcję mieszkalną 
jednorodzinną wraz z zielenią urządzoną, towarzyszącą infrastrukturą i drogami dla terenu ”oJowonego 

w obrębie SiadJo Śolne i SiadJo GórneŁ 

Lp. 
Śata w”Jywu 

uwagi 
Tre`ć uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo`ci, której 
dotyczy uwaga 

Ustalenia studium  

dla nieruchomo`ci,  
której dotyczy uwaga 

1 2 4 5 6 

1. 02.04.2010 r. Brak wystarczającej 
infrastruktury drogowej, 

energetycznej i wodnej na 

terenie istniejącej zabudowy 
miejscowo`ci SiadJo Dolne i 

SiadJo Górne 

Teren obszaru planu Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jedno- i 

wielorodzinną oraz 
zabudowy zagrodowej 

2. 15.04.2010 r. źa wysoka o”Jata 
planistyczna, propozycja 

zmniejszenia do 10%, jeden 

wjazd i wyjazd z terenu 

o”racowania to za maJo dla 

86 dziaJek, ”ro”ozycja 
utworzenia zjazdu z drogi 

polnej poza obszarem planu 

Teren przeznaczony 

”od zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 

Wysoko`ć o”Jaty 
”lanistycznej gJosuje 
Rada Gminy, droga polna 

znajduje się ”oza 
obszarem opracowania 

planistycznego 

3. 20.04.2010 r. źa wysoka o”Jata 
planistyczna, propozycja 

zmniejszenia do 10%, jeden 

wjazd i wyjazd z terenu 

o”racowania to za maJo dla 
86 dziaJek, ”ro”ozycja 
utworzenia zjazdu z drogi 

polnej poza obszarem planu 

Teren przeznaczony 

”od zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 

Wysoko`ć o”Jaty 
”lanistycznej gJosuje 
Rada Gminy, droga polna 

znajduje się ”oza 
obszarem opracowania 

planistycznego 

4. 22.04.2010 r. źa wysoka o”Jata 
planistyczna, propozycja 

zmniejszenia do 10%, jeden 

wjazd i wyjazd z terenu 

opracowania to za maJo dla 
86 dziaJek, ”ro”ozycja 
utworzenia zjazdu z drogi 

polnej poza obszarem planu, 

Przeniesienia trafostacji na 

teren innej dziaJki bliwej drogi 
powiatowej 

Teren przeznaczony 

”od zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 

Wysoko`ć o”Jaty 
”lanistycznej gJosuje 

Rada Gminy, droga polna 

znajduje się ”oza 
obszarem opracowania 

planistycznego,  

Wykaz wniesionych uwag oraz uwagi stanowią integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac plani-

stycznych. 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIV/408/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717;, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413); art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i 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) oraz art. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, 

poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
ź ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporzą-
dzonego w zakresie zgodnym z uchwaJą Nr VIII/72/07 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 9 lipca 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu ”od funkcję mieszkalną jednorodzinną wraz z zielenią 
urządzoną, towarzyszącą infrastrukturą i drogami dla terenu poJowonego w obrębie SiadJo Śolne i SiadJo 
Górne, oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu 
wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie 

”ociągają za sobą wydatków z budwetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji zapi-

sów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem reali-

zacji zamierzeL Inwestorów i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza budwetowychŁ 
1506 
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UCHWAIA NR XXXIV/409/10 

 WÓJTA GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym BarnisJaw w gminie KoJbaskowo. 

Na podstawie art. 27, ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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 2008 Dz. U. Nr 123, poz. 803, Dz. U. Nr 199. poz. 1227, Dz. U. Nr 201, 

poz. 1237, Dz. U. Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy KoJbaskowo uchwala, co nastę”ujeŁ 

  


