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§ 38. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy. 

§ 39. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 
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UCHWAIA NR XXIX/200/2010 

 RADY GMINY KOZIELICE 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice 

dla terenu obsJugi ”odrównych w obrębie ewidencyjnym Czarnowo. 

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 116, 

poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 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), Rada Gminy Kozielice uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XV/108/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów obsJugi 
”odrównych w obrębie Czarnowo - gmina Kozielice, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 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 z dnia 18 marca 2010 r. oraz Nr XXVIII/196/2010 z dnia 18 marca 2010 r., 

uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w obrębie ewidencyj-

nym Czarnowo, gmina Kozielice, zwany dalej planem. 

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

3. Obszar planu, o powierzchni 4,90 ha, obejmuje teren dziaJki nr 171ł4, ”oJowonej w obrębie ewi-

dencyjnym Czarnowo. 

4. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1 000; 

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

ny Kozielice w skali 1: 20 000, dla obszaru objętego niniejszym planem, `wiadczący o zgodno`ci 
rozwiązaL ”lanu ze Studium 
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3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

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

5. Przedmiotem ”lanu jest ustalenie zasad zagos”odarowania terenów usJugowych w zakresie lokali-

zacji obiektów, sJuwących obsJudze ”odrównych wraz z towarzyszącą infrastrukturą technicznąŁ 

RozdziaJ 2 

Zasady konstrukcji planu 

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

znaczenie i s”osoby uwytkowania terenuŁ 

2. Tereny elementarne oznaczone są niwej o”isanymi symbolami: 

1) KS,U - teren obsJugi komunikacyjnej wraz z usJugami towarzyszącymi; 

2) ZP - teren zieleni urządzonej; 
3) IT - teren urządzeL infrastruktury technicznej; 

3. Kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu oraz w tek`cie ”lanu identyfikatorem cyfro-

wo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenuŁ 

§ 3. W granicach obszaru objętego ”lanem nie okre`la się: 

1) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów górniczych oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych oraz terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, 
2) ustaleL dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
3) granic obszarów wymagających ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci, ze względu na 

brak wystę”owania takich terenówŁ 

§ 4. 1. Ustala się nastę”ujące definicje terminów uwytych w planie: 

1) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca ”oszczególne tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych za-

sadach zagospodarowania; 

2) nieprzekraczalna 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; 

3) ”rze”isy odrębne - nalewy ”rzez to rozumieć aktualne ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

a takwe ratyfikowane umowy międzynarodowe, ”rawodawstwo organizacji organów międzynarodo-

wych, których Rzecz”os”olita Polska jest czJonkiem oraz ”raw Unii śuro”ejskiej, obowiązujące w re-

gulowanej dziedzinie ”rze”isy odrębne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwaJy ”rze-

pisy prawne; 

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 rozgranicza-

jącymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji; 

6) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne za”ewniające mowliwo`ć 
uwytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak ”rzyJącza i urządzenia instalacyjne, 
”rzejazdy, ogrodzenia, ”lace ”ostojowe, `mietniki, chodniki, doj`cia i dojazdy. 

2. Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 5. 1. Wyznacza się teren usJugowy w zakresie obsJugi komunikacyjnej z urządzeniami towarzyszą-
cymi obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KS,U o powierzchni 4,53 ha. 

2. Na terenie 1 KS,U ustala się realizację stacji ”aliw, myjni, stacji obsJugi ”ojazdów, czę`ci gastro-

nomicznej i bazy noclegowej oraz inne usJugi towarzyszące, związane z obsJugą ”odrównych oraz zieleni 
urządzonej, miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych oraz ”arkingu dla samochodów cięwarowychŁ 
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3. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz s”osobu zagos”oda-

rowania terenu: 

1) lokalizacja usJug handlu w obiekcie stacji paliw; 

2) lokalizacja wolnostojącego obiektu gastronomicznego i noclegowego; 

3) do”uszcza się realizację urządzeL infrastruktury technicznej 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu: 

a) w odlegJo`ci 20 m od linii rozgraniczającej ”óJnocnej granicy terenu elementarnego; 

b) w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 2 ZP; 

c) w odlegJo`ci 40 m od granicy z dziaJką drogową drogi wojewódzkiej nr 122 oraz Jącznicy drogo-

wej węzJa drogowego na drodze krajowej S-3 Ż”rzebiegających ”oza obszarem opracowania]. 

5) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu; 

6) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji - do 9,0 m; 

7) dachy dowolne: 

a) przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷35°, 
b) ”Jaskie; 

8) ustala się zakaz realizacji reklam wolnostojących w odlegJo`ci mniejszej niw 40,00 m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni Jącznicy drogowej węzJa drogowego na drodze krajowej S-3, ”rzylegającej do obszaru 
o”racowania oraz nie wywszych niw 24 m; 

9) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

10) poza obszarem zabudowanym i utwardzonym teren urządzić w formie zieleni ozdobnej niskiej 

i `redniej; 
11) szpaler zieleni izolacyjnej wg rysunku planu - ”as szeroko`ci min.5,0 m. 

4. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) wprowadzenie pasa zieleni wysokiej i niskiej wzdJuw drogi wojewódzkiej oraz od terenów rolniczych, 
”oJowonych ”oza granicami opracowania; 

2) ustala się zachowanie w max sto”niu istniejącego zadrzewienia z mowliwo`cią wycinki niezbędnych 
drzew dla celów sanitarnych; do”uszcza się równiew niezbędną wycinkę drzew, jeweli jest to s”owo-

dowane ”otrzebą realizacji sieci infrastruktury technicznej i komunikacji; 

3) uzu”eJnienia nowymi nasadzeniami - gatunkami rodzimymi Żo duwych walorach dekoracyjnych i bio-

cenotycznych]; 

4) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w s”osób nie naruszający systemów korzeniowych drzew; 
5) wykluczenie mowliwo`ci zanieczyszczenia ”odJowa gruntowego w trakcie realizacji usJug i ”arkingów; 
6) zamknięcie w granicach wJasnej dziaJki wszelkiej uciąwliwo`ci, wynikającej z ”rowadzonych dziaJalno-

`ci usJugowych; 
7) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i powierzch-

niowych na terenach sąsiednich; 
8) inwestycja ”olegająca na budowie stacji ”aliw, zawierającej instalacje do magazynowania i dystrybu-

cji ”roduktów naftowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony `rodowiska, zalicza się do 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, mogących wymagać s”orządzenia 
raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko; 

9) projektowane nawierzchnie utwardzone ”owinny być tak uszczelnione, aby uniemowliwić bez”o`red-

nio ”rzenikanie zanieczyszczeL do gruntu i wy”osawone w wewnętrzny system kanalizacyjny; 

10) konieczne, stosowne do aktualnych mowliwo`ci technologicznych, zabez”ieczenia instalacji i zbiorni-

ków ”rzed ”rzedostaniem się do gruntu substancji ro”o”ochodnych; 
11) na eta”ie ”rojektu budowlanego obowiązuje o”racowanie ”rojektu zagos”odarowania terenu z  mow-

liwo`cią eta”owania inwestycji; 
12) konieczne prowadzenie systematycznego monitoringu lokalnego stacji paliw i jej otoczenia, w tym 

staJego monitoringu szczelno`ci urządzeL stacji oraz jako`ci skJadu wód ”odziemnych; 

13) ”rzy realizacji ustaleL ”lanu nalewy ”rzestrzegać nastę”ujących zasad: 
a) chronić ”róchniczą warstwę gleby ”rzed degradacją i niszczeniem, 

b) ”rzewidzieć zdjęcie ”róchniczej warstwy ziemi - w trakcie realizacji inwestycji glebę i humus na-

lewy gromadzić w pryzmach, a ”o jej zakoLczeniu wykorzystać ”rzy zagos”odarowaniu terenów 
zielonych. 

5. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) wzdJuw dróg ”ublicznych zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych, a takwe 

o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m; 
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2) lokalizację reklam wolno stojących warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL w prowadzeniu sieci 

inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu drogowym. 

6. Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek budowla-

nych minimalnej ”owierzchni dziaJki - 9 000 m2 Żnie dotyczy ewentualnych dziaJek, stanowiących 
wewnętrzną komunikację]Ł 

2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ”rzylegJego do frontu dziaJki - 900. 

3) do”uszcza się odstę”stwo o +10/-10 stopni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydziela-

nych dziaJekŁ 
4) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu. 

7. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uwyt-

kowania terenu: 

1) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania 
tymczasowego, 

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

8. źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”owiązanie terenu objętego niniejszym planem miejscowym z siecią dróg ”ublicznych odbywa się 
”o”rzez drogę wojewódzką nr 122, na warunkach ”odJączenia ustalonych z zarządcą drogi; 

2) obsJuga komunikacyjna terenu objętego planem odbywa się ”o”rzez tylko jeden zjazd ”ubliczny 

z drogi wojewódzkiej nr 122 [zjazd-wjazd]; 

3) wyjazd z drogi ”ublicznej do obiektów i urządzeL obsJugi ruchu i wjazd na drogę wojewódzką nie 
mowe być usytuowany w obszarze oddziaJywania skrzywowania lub węzJa - proponowane miejsce 

zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej oznaczono na rysunku ”lanu; 
4) obsJuga komunikacyjna ”lanowanych obiektów i urządzeL ”o”rzez wewnętrzne drogi manewrowe; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć obsJugi komunikacyjnej terenów, ”oJowonych na ”óJnoc od granic o”raco-

wania poprzez teren oznaczony symbolem 1 KS/U; 

6) ustala się nastę”ujące wskauniki do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych: 
a) stacja paliw - min.10 miejsc postojowych, 

b) gastronomia - min.2 miejsca postojowe/10 miejsc konsumpcyjnych, 

c) baza noclegowa - min.1 miejsce ”ostojoweł”okój noclegowy; 
d) usJugi inne - min.1 miejsce postojowe na 50 m2 ”owierzchni uwytkowej usJugŁ 

9. źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a) z ”rojektowanej sieci wodociągowej, zasilanej ze stacji wodociągowej zlokalizowanej w Kunowie, 

gmina Banie; 

b) do”uszcza się równiew zao”atrzenie w wodę z ”rojektowanej sieci wodociągowej, bazującej na 
komunalnym ujęciu w Siemczynie lub na bazie wJasnego ujęcia Ż”o wcze`niejszym dokonaniu ba-

daL hydrogeologicznych w zakresie mowliwo`ci realizacji takiego ujęcia]; 
c) zaopatrzenie w wodę dla celów ”rzeciw”owarowych z hydrantów zamontowanych na projekto-

wanej sieci wodociągowejŁ 
2) w zakresie od”rowadzenia `cieków: 

a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych ”o”rzez ”rojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do komu-

nalnej oczyszczalni `cieków w Kozielicach; 

b) od”rowadzenie wód o”adowych, ”o”rzez se”aratory do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej 

wy”osawonej na wylocie w urządzenia ”odczyszczające, z odprowadzeniem do istniejącego Kana-

Ju Czarnego - poza obszarem opracowania; 

c) obowiązek ”rzyJączania terenów i budynków do sieci kanalizacyjnej; do”uszcza się mowliwo`ć 
wykonania ”odJączenia do zbiorników bezod”Jywowych wyJącznie do czasu realizacji sieci kanali-
zacyjnej. 
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3) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo w indywidualnym systemie ogrzewania, z zastosowaniem alterna-

tywnych uródeJ cie”Ja, zasilanych ekologicznymi no`nikami energii - paliwa ciekJe, gaz ”Jynny, energia 
elektryczna, inne. 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
a) zasilanie ”lanowanych obiektów z planowanej stacji transformatorowych 15/0,4 kV, na terenie 3 IT; 

b) ”rojektowaną na terenie 3 IT stację transformatorową 15ł0,4 kV zasilić ”lanowaną linią `rednie-

go na”ięcia - poza granicami opracowania; 

c) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia - 0,4 kV; 

d) budowę o`wietlenia terenuŁ 
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

a) docelowo zasilanie obiektów na obszarze o”racowania gazem przewodowym `redniego ci`nienia, 
po doprowadzeniu gazu do miejscowo`ci; 

b) ”lanowane obiekty zasilić ”rojektowaną rozdzielczą siecią `redniego ci`nienia - Ø 32 ÷180 mm; 

c) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem domowych węzJów redukcyjnych na ci`nienie uwytkowe; 
d) ”rojektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w ciągach ”arkingowych i dróg manewrowych; 

e) realizowane sieci gazowe ”osiadają strefy kontrolowane o szeroko`ciach okre`lonych w przepisach 

odrębnych ｦ w  obszarach tych stref istnieje ograniczenie ”raw wJasno`ci wJa`cicieli gruntów, 
związane z eks”loatacją tej sieci; 

f) do czasu realizacji sieci gazowej do”uszcza się stosowanie gazu bez”rzewodowegoŁ 
6) w zakresie telekomunikacji ustala się: 

a) obsJugę telekomunikacyjną obiektów na obszarze o”racowania ”rzez istniejącą centralę telefo-

niczną w Kozielicach; 

b) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznej; 

c) do”uszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie 1 KS,U - równiew ”oza 
liniami zabudowy, o wysoko`ci masztu do 60 m. 

7) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania od”adów ｦ w systemie miejskim; od”ady winny być 
wstę”nie segregowane w miejscu ich powstawania i gromadzone w pojemnikach o wielko`ci odpo-

wiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywowone s”ecjalistycznym transportem na istniejące wysy-

pisko komunalne, ”oJowone ”oza obszarem opracowania. 

10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów wynikające z ”rze”isów 
odrębnych oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

1) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-

niami 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 
””owŁ 

3) wszelkie obiekty o wysoko`ci 50 m n.p.t. i większej, nalewy zgJaszać do Szefostwa SJuwby Ruchu 
Lotniczego SiJ źbrojnych RP ”rzed wydaniem ”ozwolenia na budowę; 

4) wszelkie obiekty o wysoko`ci 100 m n.p.t. i większej, ”odlegają uzgodnieniu z Prezesem Lotnictwa 

Cywilnego. 

§ 6. 1. Wyznacza się teren elementarny oznaczony na rysunku planu symbolem 2 ZP z przeznacze-

niem na zieleL urządzoną o powierzchni 0,34 ha. 

2. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

3) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - min.70% powierzchni ustalenia; 

4) do”uszcza się lokalizację elementów maJej architektury, w tym wy”osawenie ”laców zabaw dla dzieci, 
altan, Jawek, it”Ł 

5) obowiązek realizacji zieleni izolacyjnej od strony KanaJu Banie ParnicaŁ 

4. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się utrzymanie istniejącego drzewostanu z nowymi nasa-

dzeniami - gatunkami rodzimymi Żo duwych walorach dekoracyjnych i biocenotycznych] w pasie 

o szeroko`ci min. 10 m od strony KanaJu Banie Parnica oraz min. 5 m od terenu infrastruktury technicz-

nej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 IT. 

5. Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 
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6. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowych, 

2) od strony terenu 1 KS,U do”uszcza się mowliwo`ć grodzenia terenu 2 źP awurowym ogrodzeniem lub 

wywo”Jotem ciętym o wysoko`ci do 1,2 m, natomiast na tyJach dziaJki do”uszczalne jest ogrodzenie 

z siatki ogrodzeniowej o wysoko`ci do 1,7 m z zastosowaniem ”rze`witów o wymiarach 50 m x 15 m 

co 30 m. 

7. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) obsJuga komunikacyjna terenu 2 ZP - poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KS,U; 

2) nie ustala się wymogów dotyczących lokalizacji miejsc postojowych. 

§ 7. Wyznacza się teren elementarny oznaczony na rysunku planu symbolem 3 IT z przeznaczeniem 

na cele urządzeL infrastruktury technicznej - stacji transformatorowej 15/04 kV i urządzeL ”odczyszczają-
cych wylot kolektora deszczowego, o powierzchni 0,03 ha. 

1. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowanie terenu: 

1) lokalizacja stacji kontenerowej lub typu miejskiego, 

2) powierzchnia zabudowy do 10,0 m2, 

3) wysoko`ć zabudowy do 4,0 m, 

4) dach dowolny: 

a) przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci minŁ 35° lub 

b) ”Jaski; 
5) ”oza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie niskiej zieleni ozdobnej; 

6) do”uszczalna lokalizację innych urządzeL infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania 
terenu objętego ”lanem; 

7) ustala się zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 3 IT stanowi czę`ć dziaJki nr: 171ł4 - teren wymaga wydzielenia w liniach rozgraniczających; 
2) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od ”oszczególne urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

3. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 3 IT - poprzez teren 1 KS,U; 

2) nie ustala się wymogów dotyczących lokalizacji miejsc postojowych. 

§ 8. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie 4,90 ha gruntów rolnych ”o-

chodzenia mineralnego na cele nierolnicze, w tym: 

1) 0,10 ha gruntów klasy R IVb; 
2) 4,71 ha gruntów klasy R V; 
3) 0,09 ha gruntów klasy Lz VŁ 

§ 9. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych sJuwących naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej - wysoko`ć 
jednorazowej o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, ”obieranej ”rzez Wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku 

z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

1) dla terenów o symbolach: 1 KS,U - 30%; 

2) dla terenów o symbolach: 2 ZP, 3 IT - 0%. 

RozdziaJ 4 

Postanowienia koLcowe 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Kozielice. 

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

Województwa źachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Kozielice. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kozielice: 

 

Jacek OgrodziLski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXIX/200/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXIX/200/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXIX/200/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG źIOvONŹCH 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 gminy Ko-

zielice dla terenu obsJugi ”odrównych w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, opracowanego zgodnie 

z uchwaJą XVł108ł08 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 sierpnia 2008 r., wyJowonego do wglądu w dniach 

od 11 lutego 2010 r. do 11 marca 2010 r. oraz mowliwo`ć wniesienia uwag w nieprzekraczalnym termi-

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

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXIX/200/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 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: 

§ ńŁ Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców 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) stanowią zadania wJasne gminy. 

§ 2Ł 1. Z ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wy-

nika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie po-

ciąga za sobą wydatków z budwetu gminy. 

2. Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i in-

westycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci 
finansowane ze `rodków ”ozabudwetowychŁ 
1092 

 

  


