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§ 4. O”Jaty okre`lone w § 1 ust. 1 i § 3 ust. 2 wnosi się z góry do dnia 15 kawdego miesiącaŁ 
W ”rzy”adku gdy ten dzieL jest ustawowo wolnym od ”racy, za ostatni dzieL terminu ”Jatno`ci uwawa się 
najbliwszy dzieL ”owszedniŁ 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Karlina. 

§ 6. Traci moc uchwaJa Nr XLII/305/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 wrze`nia 2005 r. 

w s”rawie ustalenia wysoko`ci o”Jat za `wiadczenia ”rowadzonego ”rzez gminę ”rzedszkola ”ublicznegoŁ 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Tomasz Rusiecki 
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UCHWAIA NR XLVIII/430/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu ”oJowonego w obrębie ŃŃ3 Karlino. 

Na podstawie 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, Dz. U. 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada 

Miejska w Karlinie uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

Prze”isy ogólne 

RozdziaJ ń 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXI/303/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonego uchwaJą Nr XXII/227/08 z dnia 24 lipca 2008 r., ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniej-

szej uchwaJy ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Karlino 

”rzyjętym uchwaJą Nr XXI/215/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 maja 2008 r., uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o Jącznej ”owierzchni 2,72 ha ”oJowone-

go w obrębie 003 Karlino, zwaną dalej ”lanem. 

2. Granicę o”racowania planu zaznaczono na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaJy oraz na zaJączniku nr 2 stanowiącym wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Karlino. 

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

zagospodarowania i zabudowy. 

4. Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy stanowią: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 
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2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Karlino; 

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 fi-

nansach 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) w Rozdziale 3 niniejszej uchwaJy, ustalone zostaJy zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej dla caJego obszaru objętego ”lanem; 

3) w Rozdziale 4 niniejszej uchwaJy okre`lono zasady ochrony `rodowiska i obrony cywilnej; 

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

jącymi, o równych funkcjach lub równych zasadach zagos”odarowania; 
5) kawdy teren funkcjonalny oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 oraz w tek`cie ”lanu identyfi-

katorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza gJówną 
funkcję terenu; 

6) dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych sformuJowano w Śziale II ”rze”isy szczegóJowe obowią-
zujące w granicach wyznaczonych linią rozgraniczającą danego terenuŁ 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują tereny zabudowy mieszkalnej jednoro-

dzinnej z usJugami oznaczone symbolem MN, U. 

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; 
2) wszystkie istniejące obiekty budowlane, które na rysunku ”lanu nie zostaJy oznaczone w s”osób 

szczególny, są ”rzeznaczone do rozbiórki lub likwidacji z chwilą za”otrzebowania terenu na cele zgodne 

z ustaleniami planu; 

3) obowiązujące linie zabudowy dotyczą lokalizowania frontowej `ciany gJównej bryJy budynku; 
4) obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą lokalizowania na tej linii zabudowy gos”odarczej, w tym 

garawowej towarzyszącej zabudowie mieszkalnej i usJugowej z zastrzeweniem pkt 5; 

5) obowiązujące linie zabudowy stanowią jednocze`nie nie”rzekraczalną linię zabudowy dla obiektów 
gospodarczych, w tym garawowych towarzyszących zabudowie mieszkalnej i usJugowej; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczają obszar, na którym do”uszcza się wznoszenie budynków, 
przy czym nie dotyczy to elementów zagos”odarowania terenu, balkonów, wykuszy, loggii, gzym-

sów, oka”ów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów 
o ile ”rze”isy szczegóJowe ”lanu nie stanowią inaczej; 

7) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą realizacji elementów ”odziemnych; 

8) zabudowę w granicach terenów, dla których nie ustalono nie”rzekraczalnej lub obowiązującej linii 
zabudowy, nalewy lokalizować w oparciu o obowiązujące ”rze”isy ”rawa budowlanego; 

9) rozwiązania komunikacyjne a w szczególno`ci ciągi komunikacji pieszej, pieszojezdnej i wydzielonych 

”arkingów nalewy dostosować do warunków ”oruszania się osób nie”eJnos”rawnych; 
10) do”uszcza się realizację stro”odachu nad dobudowanymi garawami, pomieszczeniami gospodarczymi 

lub czę`cią budynku mieszkalnego jako tarasu dostę”nego z kondygnacji poddasza; 

11) realizacja zabudowy na dziaJce ”rzed jej ”odziaJem zgodnym z planem wymaga uwzględnienia ”rojek-

towanego na rysunku ”lanu ”odziaJu jako docelowego i lokalizowania nowej zabudowy w takich od-

legJo`ciach od ”rojektowanych granic dziaJek jak w ”rzy”adku obowiązujących i istniejących ”odziaJów; 
12) w granicach ”oszczególnych terenów funkcjonalnych do”uszcza się scalanie dziaJek lub ich czę`ci 

”owstaJych w wyniku ”odziaJów zgodnych z planem; 

13) ustalone w ”rze”isach szczegóJowych ”arametry dla wydzielanych dziaJek, w tym minimalne po-

wierzchnie, minimalne szeroko`ci frontów oraz kąty granic w stosunku do ”rzylegających dróg, nie 
dotyczą wydzieleL na ”otrzeby urządzeL i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych; 
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14) wskaunik ”owierzchni zabudowy nalewy ”rzyjmować dla caJego terenu funkcjonalnego je`li ustalenia 
planu nie przewidują mowliwo`ci ”odziaJu lub dla ”rojektowanej i wskazanej na rysunku ”lanu dziaJki 
zgodnie z ustaleniami ”rze”isów szczegóJowych 

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

”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku; 
16) ”rzebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt 

osi odpowiednich linii z rysunku planu. 

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

serwatorskiej. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej 

§ 4. 1. 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 Karlinie, ”onadto ustala się: 
a) parametry projektowanej sieci - ø 80 mm ÷ 160 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 sanitarnej grawitacyjno - tJocznej ze zrzutem `cieków na 

oczyszczalnię `cieków w Karlinie lub innej wg wskazaL gminnego systemu kanalizacyjnego, ponadto 

ustala się: 
a) parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - ø 80 mm ÷ 500 mm, 

b) do czasu realizacji systemu kanalizacji do”uszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezod-

”Jywowych, 
c) nie do”uszcza się realizacji zbiorników bezod”Jywowych na `cieki ”o zrealizowaniu i uruchomie-

niu systemu kanalizacji sanitarnej, 

d) 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 kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem odprowadzenia do 

rowu melioracyjnego - wylot kanalizacji zao”atrzyć w urządzenie ”odczyszczające; ”onadto ustala 
się: ”arametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - ø 80 mm ÷ 500 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 przez Burmistrza; 

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 bran-

wowych; 
7) elektroenergetyka: 

a) zasilanie obszaru opracowania z istniejących ”oza obszarem planu stacji transformatorowych 

15/0,4 kV, 

b) odcinki istniejących linii na”owietrznych `redniego i niskiego na”ięcia, kolidujące z planowanym 

zagospodarowaniem 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 rozdzielczą siecią `redniego ci`nienia - ø 32 ÷ 160, 
b) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem węzJów redukcyjnych na ci`nienie uwytkowe, 
c) do”uszcza się w przypadkach indywidualnych stosowanie gazu bezprzewodowego; 
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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 Karlinie, 

b) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową, 
c) na caJym obszarze ”lanu ustala się zakaz lokalizacji masztów stacji bazowych telefonii komórkowejŁ 

2Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej dla ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanuŁ 

3. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) obsJugę z dróg ”ublicznych - wojewódzkiej Nr 163 i powiatowej Nr 1154 Z - ”o”rzez ukJad dróg ”u-

blicznych dojazdowych i dróg wewnętrznych; 
2) miejsca ”ostojowe nalewy zabez”ieczyć w ramach zagos”odarowania wJasnej dziaJki w ilo`ci 2 miejsc 

”ostojowych na kawdy lokal mieszkalny i dodatkowo w ilo`ci od”owiedniej do ”rowadzonej dziaJalno-

`ci usJugowej, jednak nie mniejszej niw 1-go miejsca postojowego na 1 lokal usJugowyŁ 
RozdziaJ 4 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska i obrony cywilnej 

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

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 ”rojektach zagos”odarowania terenu istniejących urządzeL drenarskich 
z zachowaniem ich drowno`ci, dostę”no`ci dla celów konserwatorskich z mowliwo`cią ”rzebudowy; 

3) obowiązek zabez”ieczenia na czas realizacji ”rzedsięwzięcia wierzchniej warstwy gleby a po zakoL-
czeniu ”rac ”rzywrócenia ”ierwotnego stanu terenu i s”osobu jego uwytkowania zgodnie z ustalenia-

mi niniejszej uchwaJy; 
4) ”owstaJe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów ksztaJtowania wJasnego 

terenu lub skJadować w miejscach wskazanych przez Burmistrza; 

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

niowych na terenach sąsiednich; 
6) uciąwliwo`ć ”rowadzonej dziaJalno`ci nie mowe ”rzekraczać granic terenu, do którego Inwestor ”osia-

da tytuJ ”rawny, ”rzy czym na caJym obszarze ”lanu zakazuje się lokalizowania ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko wymagających obligatoryjnie s”orządzenia ra”ortu o od-

dziaJywaniu na `rodowisko w `wietle ”rze”isów dotyczących ochrony `rodowiska; 
7) dla caJego obszaru ”lanu ”oJowonego w sąsiedztwie s”ecjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 ｭDolina Radwi, Chocieli i Chotliｬ PLH320022 obowiązuje zakaz ”odejmowania dziaJaL mogą-
cych w istotny s”osób ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwie-

rząt, a takwe w istotny s”osób w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla których zostaJ wyznaczony s”e-

cjalny obszar ochrony siedlisk. 

3. Zgodnie z przepisami obrony cywilnej ustala się: 

1) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw ze 
uródeJ zastę”czych wody ”itnej dla ludno`ci i do likwidacji skaweL oraz do celów ”rzeciw”owarowych 
”o”rzez ”obór wody z rzeki Radwi lub zbiorników ”rzeciw”owodziowych, alternatywne zao”atrzenie 
w wodę ze studni ”ublicznych lub dowóz beczkowozami lub w pojemnikach; 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 36 ｦ 4570 ｦ Poz. 760 

 

2) nalewy za”ewnić objęcie terenu o”racowania gminnym systemem wykrywania i alarmowania oraz 

systemem wczesnego ostrzegania o zagroweniach; 
3) wykonywanie obiektów budowlanych ”owinno odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno-

`ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

ŚźIAI II 

Prze”isy szczegóJowe Przeznaczenie i zasady zagos”odarowania terenów funkcjonalnych 

§ 6. 1. Na terenie, o powierzchni 1,55 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MN, U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji funkcji 

usJugowych, w tym usJug rzemie`lniczych; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
b) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci wykraczającej uciąwliwo`cią ”oza granice terenu, do którego In-

westor ”osiada tytuJ ”rawny, 
c) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczal-

ne i obowiązujące linie zabudowy, 
d) poza wbudowanymi do”uszcza się realizację garawy jako dobudowanych lub odrębnych obiektów 

przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskauników lub ”rzez ada”tację istniejących 
budynków gos”odarczych; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) obowiązująca linia zabudowy - wg rysunku planu, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy - do 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m do kalenicy, 

f) druga kondygnacja w poddaszu przy maksymalnej wysoko`ci `cianki kolankowej - 1,0 m, 

g) poziom posadzki parteru dla nowej zabudowy: 

ｦ dla czę`ci mieszkalnej - maksymalnie 0,90 m nad poziomem terenu, 

ｦ dla czę`ci gos”odarczej - maksymalnie 0,50 m nad poziomem terenu, 

h) dachy gJównych bryJ budynków w nowej zabudowie symetryczne, dwuspadowe, strome o kącie 
nachylenia ”oJaci w przedziale od 30o do 45o; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz wykonywania ogrodzeL z prefa-

brykowanych elementów betonowych; 
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) min. powierzchnia wydzielanej dziaJki - 1250,0 m2, 

d) maksŁ ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 3000,0 m2, 

e) minŁ szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 16,0 m; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenu z ”rzylegających dróg dojazdowych, 
b) miejsca parkingowe na ”otrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki w ilo`ci 

minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 

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; 

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 

2. Na terenie, o powierzchni 1,17 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MN, U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji funkcji 

usJugowych, w tym usJug rzemie`lniczych; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
b) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci wykraczającej uciąwliwo`cią ”oza granice terenu, do którego In-

westor ”osiada tytuJ ”rawny, 
c) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczal-

ne i obowiązujące linie zabudowy, 
d) poza wbudowanymi do”uszcza się realizację garawy jako dobudowanych lub odrębnych obiektów 

przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskauników lub ”rzez ada”tację istniejących 
budynków gos”odarczych; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) obowiązująca linia zabudowy - wg rysunku planu, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy - do 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m do kalenicy, 

f) druga kondygnacja w poddaszu przy maksymalnej wysoko`ci `cianki kolankowej - 1,0 m, 

g) poziom posadzki parteru dla nowej zabudowy: 

ｦ dla czę`ci mieszkalnej - maksymalnie 0,90 m nad poziomem terenu, 

ｦ dla czę`ci gos”odarczej - maksymalnie 0,50 m nad poziomem terenu, 

h) dachy gJównych bryJ budynków w nowej zabudowie symetryczne, dwuspadowe, strome o kącie 
nachylenia ”oJaci w przedziale od 30o do 45o; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz wykonywania ogrodzeL z prefa-

brykowanych elementów betonowych; 
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) minŁ ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 1250,0 m2, 

d) maksŁ ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 3000,0 m2, 

e) minŁ szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 16,0 m; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenu z ”rzylegających dróg dojazdowych, 
b) miejsca ”arkingowe na ”otrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki w ilo`ci 

minimum 2 na 1 lokal mieszkalny; 

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 zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie rolni-

cze 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 
ŚźIAI III 

Prze”isy koLcowe 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, ”obieraną ”rzez Burmistrza przy zbyciu nieru-

chomo`ciŁ Warto`ć stawki ”rocentowej ustalono odrębnie dla kawdego z terenów funkcjonalnych w prze-

”isach szczegóJowychŁ 

2. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
i zagos”odarowania terenu okre`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

3. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego o ”owierzchni Jącznej 
2,4013 ha, w tym: 

1) 1,4805 uwytków rolnych ”ochodzenia mineralnego klasy R IIIa za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi wyrawoną w Decyzji z dnia 18 czerwca 2008 r. - GZ.tr.057-602-303/08; 
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2) 0,9208 uwytków rolnych ”ochodzenia mineralnego klasy R IVa za zgodą MarszaJka Województwa 
Zachodniopomorskiego wyrawoną w Decyzji z dnia 30 czerwca 2008 r. - WriO_-IV-EN-6080-23/08. 

4. Na obszarze objętym niniejszym planem traci moc uchwaJa Nr XXIII/227/08 Rady Miejskiej w Kar-

linie z dnia 24 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1711). 

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Karlina. 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Tomasz Rusiecki 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLVIII/430/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVIII/430/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVIII/430/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 26 marca 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 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Karlinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

czę`ci obrębu 003 Karlino, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL 
”lanu na `rodowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLVIII/430/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 26 marca 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 z ”óuniejszymi zmianami) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) Rada 

Miejska w Karlinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb uwytkowni-

ków terenów w zakresie budowy dróg ”ublicznych kategorii gminnej oraz wodociągów i kanalizacji zapi-

sane w zmianie miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu 003 Karlino stano-

wią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania wJasne gmi-

nyŁ źadania te będą realizowane na terenach bez”o`rednio sąsiadujących z obszarem objętym zmianą 
planu i będą sJuwyJy zas”okojeniu ”otrzeb uwytkowników tych terenów, jednakwe nie wynikają w”rost 
z ustaleL uchwaJy w sprawie zmiany planu. 

2Ł Realizacja zadaL w zakresie ”odziaJów, scalania oraz ewentualnie wyku”u i zamiany gruntów będzie 
przeprowadzona w oparciu o obowiązujące ”rze”isy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-

ruchomo`ciami. Koszty inwestycji w zakresie ”owywszych dziaJaL zostaną zrekompensowane przychoda-

mi ze s”rzedawy gruntów objętych ”lanem. 
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