
 
UCHWAŁA NR XVI/135/2016 

RADY GMINY STARE CZARNOWO 

z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stare Czarnowo, w części obrębu ewidencyjnego Glinna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199; zm.: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890), Rada Gminy Stare 

Czarnowo uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES PLANU 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/117/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2012 r. w spra-

wie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarno-

wo w części obrębu ewidencyjnego Glinna, po stwierdzeniu iż niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo zatwierdzonego uchwałą 

Nr XI/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2011 r., uchwala się miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Glinna, Gmina Stare Czarnowo - zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje wschodnią część działki nr 35 w obrębie ewidencyjnym Glinna o powierzchni 1,02 ha. 

3. Granice planu miejscowego przedstawione są na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszaru ze zmianą przeznaczenia terenów rol-

nych na cele zabudowy mieszkaniowej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym 

dla całego obszaru planu. 

5. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stare Czarnowo z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 maja 2016 r.

Poz. 2105



Rozdział 2 

GŁÓWNE ZASADY KONSTRUKCJI USTALEŃ PLANU 

§ 2. Ustalenia planu miejscowego składają się z: 

1) ustaleń wstępnych (rozdziały 1 i 2); 

2) ustaleń ogólnych dotyczących całego planu objętego opracowaniem (rozdział 3); 

3) ustaleń szczegółowych dotyczących wyznaczonych w planie poszczególnych terenów elementarnych 

o różnym przeznaczeniu (rozdział 4); 

4) ustaleń końcowych (rozdział 5). 

§ 3. 1. Obszar objęty planem podzielony został na tereny elementarne o różnych funkcjach lub różnych za-

sadach zagospodarowania, określonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się przeznaczenie, zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu - załączniku graficznym oraz w tekście planu 

identyfikatorem cyfrowo - literowym: 

1) liczba oznacza kolejny numer terenu; 

2) symbol literowy oznacza funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi; 

3) obowiązuje osobna numeracja dla terenu drogi. 

3. Ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach - ogólnym i szczegółowym, ustalenia ogólne obo-

wiązują na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują na obszarze właściwego terenu 

elementarnego: 

1) ustalenia szczegółowe formułowane są w następujących grupach: 

a) przeznaczenie terenu, 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, 

e) zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, 

f) zasady scalania i podziału terenów działek, 

g) zasady obsługi komunikacyjnej, 

h) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 

i) sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania; 

2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano ustalenia szczegółowe obowiązujące dla całego 

terenu elementarnego oznaczonego numerem i symbolem terenu, zawierającego jego powierzchnię, segre-

gując treść ustaleń według ustalonych grup, o ile wprowadza się ustalenie. 

4. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego - rysunku planu: 

1) rysunek sporządzono w skali 1:1000; 

2) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie; 

3) linie rozgraniczające tereny elementarne określone na rysunku planu wyznaczają osie tych linii; 

4) wloty sieci infrastruktury technicznej na rysunku planu wyznaczają ogólną zasadę ich wprowadzenia 

i przebiegu na terenie objętym miejscowym planem oraz ich powiązania z układem zewnętrznym zgodnie 

z ustaleniami Rozdziału 3 § 10. 

§ 4. 1. Użyte w planie określenia oznaczają: 

1) dostęp do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej 

przez drogę wewnętrzną; 

2) elewacja frontowa - elewacja budynku położona w stosunku do frontu działki: 

a) przylegająca lub równoległa do nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

b) przylegająca do obowiązującej linii zabudowy; 

3) front działki - granica działki przylegająca do drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna tej działki; 

4) kalenica główna - należy przez to rozumieć podstawowy składnik konstrukcyjny dachu, w którym przeci-

nają się połacie dachowe, równoległa do dłuższej osi budynku, nie wlicza się do kalenicy głównej kalenicy 

lukarn i garażu dobudowanego; 
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5) linie rozgraniczające tereny elementarne - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny elementar-

ne o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię określa-

jącą najbliższe dopuszczalne usytuowanie zewnętrznych ścian budynków względem linii rozgraniczających 
drogę, bez uwzględnienia gzymsów, balkonów i loggii wystających poza obrys budynku nie więcej niż 

1,5 m. Linia ta nie odnosi się do części podziemnej budynków znajdujących się całkowicie poniżej pozio-
mu terenu; 

7) nośnik reklam - należy przez to rozumieć urządzenie, w jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub 

zmienną powierzchnią ekspozycyjną - nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną przeznaczone do ekspo-

nowania reklamy; 

8) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię koniecznego 
usytuowania elewacji frontowych zabudowy - obiektów zabudowy mieszkaniowej. Linia ta stanowi jedno-

cześnie linię nieprzekraczalną dla pozostałych obiektów zabudowy kubaturowej. Linia ta nie dotyczy nie-
zadaszonych schodów wejściowych do budynków i podjazdów, podziemnych części budynków znajdują-

cych się całkowicie poniżej poziomu terenu oraz takich elementów architektonicznych jak: balkon, gzyms, 
okap dachu oraz innych detali wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m; 

9) oczko wodne - sztuczny zbiornik wodny, będący elementem małej architektury ogrodowej; 

10) plan - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem 
niniejszej uchwały; 

11) powierzchnia terenu biologicznie czynna - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-

wierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o po-

wierzchni nie mniejszej niż 10 m²
 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym 

im naturalną wegetację; 

12) szyld - należy przez to rozumieć element informacji wizualnej, zewnętrzne oznaczenie siedziby lub stałe-

go miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsię-
biorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej a w przypadku osoby fizycznej imię 

i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą prowadzi działalność gospodarczą oraz zwięzłe określenie 
przedmiotu wykonywanej działalności; 

13) szyld reklamowy - należy przez to rozumieć rodzaj powiększonego szyldu, umieszczonego przy witrynie 
lub wejściu do lokalu/ miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający grafikę informacyjno-

reklamową określającą nazwę i charakter prowadzonej działalności oraz logo firmowe; 

14) teren elementarny - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

15) tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów - należy przez to rozumieć zagospodarowanie 
i użytkowanie zgodne ze stanem istniejącym i niezgodne z ustalonym w planie, bez prawa zmiany przezna-

czenia lub sposobu zagospodarowania terenu na inne niż ustalone w planie, bez prawa budowy nowych bu-
dynków oraz obiektów o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem terenu ustalonym w planie; 

16) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach 

stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnej na każdej działce budowlanej położonej w danym terenie 
elementarnym do powierzchni tej działki; 

17) wskaźnik powierzchni zabudowy „PZ” - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy do 
całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej; 

18) wysokość zabudowy „HZ” - należy przez to rozumieć wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu 

przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu przekrycia budynku, wyra-
żoną w metrach; 

19) zakaz wtórnych podziałów - należy przez to rozumieć zakaz dotyczący podziałów geodezyjnych w wy-
niku których mają powstać nowe działki przeznaczone pod zabudowę nie spełniające ustaleń planu w za-

kresie wielkości, parametrów lub funkcji działki. 

Rozdział 3 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Na obszarze objętym planem miejscowym ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN o łącznej powierzchni 0,92 ha; 

2) droga wewnętrzna oznaczona symbolem KDW o powierzchni 0,10 ha. 
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§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązujące dla całego 

obszaru planu: 

1. Zabrania się budowy budynków mieszkalnych o wysokości poniżej 7,5 m oraz powyżej 9,0 m. 

2. W obrębie działki budowlanej dopuszcza się lokalizację wolnostojącego garażu i budynku gospodarcze-

go albo ich połączenie w jeden budynek, pod warunkiem, że będą to budynki parterowe, o powierzchni zabu-

dowy każdego z nich do 50 m² lub łącznie do 100 m², a wysokość kalenicy nie przekroczy 5,5 m. Dach budyn-

ku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego dwuspadowy lub o nachyleniu połaci dachowych 

od 20° do 35°. Dopuszcza się dachy płaskie dla obiektów garażowych jeżeli stanowią one tarasy związane 

z główną bryłą budynku. Kolor pokrycia dachu tak jak budynku zabudowy przeznaczenia podstawowego. 

3. Dla budynków mieszkalnych obowiązuje realizacja dachów z pokryciem dachówką ceramiczną lub bla-

chodachówką. Ustala się kolorystykę pokrycia dachu nawiązującą do kolorów tradycyjnych pokryć dachowych 

odcieni koloru czerwonego lub brązowego. Zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji. 

4. Dla wszystkich terenów nowo realizowanej zabudowy na terenie własnej działki ustala się następujące 

ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca parkingowe poza miejscami w garażach, 

b) dla lokali usługowych zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce parkingowe na 25 m²
 
powierzchni handlowej 

lub usługowej, jednak nie mniej niż dwa miejsca parkingowe. 

5. Na całym obszarze objętym niniejszym planem wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charakte-

rze tymczasowym, kontenerowym, w tym garaży i pawilonów blaszanych. Zakaz nie dotyczy obiektów tym-

czasowych lokalizowanych na czas budowy oraz urządzeń elektroenergetyki. 

6. Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczące lokalizowania frontowych elewacji 

budynków zgodnie z zapisami § 10 ust. 12 pkt 2. 

7. Na obszarach wydzielonych działek dopuszcza się realizację oczek wodnych o powierzchni do 10% po-

wierzchni działki ale nie większej niż 100 m², na podstawie przepisów odrębnych. 

8. Na całym obszarze objętym planem wprowadza się zakaz sytuowania nośników reklam. Dopuszcza się 

szyldy i szyldy reklamowe na ścianach budynków o powierzchni maksymalnej do 3,0 m². 

9. Ogrodzenia frontu działki w formie żywopłotów lub ogrodzeń ażurowych. 

10. Na całym obszarze objętym planem wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych 

elementów betonowych. 

11. W obrębie działek budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gro-

madzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. 

12. Rozwiązania komunikacyjne, w szczególności w obrębie drogi wewnętrznej należy dostosować do wa-

runków poruszania się osób niepełnosprawnych. 

13. Ustala się wysokość obiektów garażowych wolno stojących do 5,5 m; architektonicznie dostosowanych 

do brył głównych budynków. 

14. Na terenach elementarnych MN dopuszcza się budowę piwnic i podpiwniczenia budynków mieszkalnych. 

15. Wzdłuż drogi publicznej lokalnej przylegającej bezpośrednio do granicy planu, pomiędzy linią terenu 

elementarnego a linią zabudowy wprowadzić zieleń izolacyjną o szerokości minimum 1,0 m. 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Na terenie objętym miejscowym planem obowiązuje utrzymanie równowagi przyrodniczej i racjonalne 

gospodarowanie zasobami środowiska, w szczególności przez: 

1) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów związanych z wprowadzeniem zabudowy mieszka-

niowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpa-

dami, systemów transportowych i komunikacji; 

2) ustalenie proporcji pozwalających na zachowanie równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków ży-

cia, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zago-

spodarowaniem, a w szczególności minimalnych wielkości działek, maksymalnego wskaźnika zabudowy 

oraz minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej; 

3) w obrębie poszczególnych terenów elementarnych podlegających nowemu zagospodarowaniu ustanawia 

się obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnych zgodnie z zapisami niniejszego planu; 
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4) zakaz realizacji zabudowy, z której ścieki docelowo nie byłyby odprowadzane do sieci kanalizacyjnej; 

5) należy dążyć do jak największej powierzchni zadrzewień i zakrzaczeń w obrębie każdej działki gatunkami 

zgodnymi z warunkami siedliskowymi. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz wprowadzania 

roślinności obcego pochodzenia. 

2. Na obszarze planu obowiązują zasady ustalone dla otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza 

Bukowa” wynikające z Rozporządzenia Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. 

w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

Nr 45, poz. 1052) oraz Rozporządzenia Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 

2006 r. w sprawie planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 1777). 

3. Na terenach planu miejscowego ustala się zakazy przekraczania standardów i norm jakości środowiska 

poza granice działki, do której inwestor ma tytuł prawny. 

4. Na terenie objętym planem nie występują obszary objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych 

o ochronie przyrody w tym o ochronie obszarów Natura 2000. 

5. Na terenie objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się 

mas ziemnych. 

6. Na terenie objętym planem zabrania się zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

a w szczególności niszczenia i uszkadzania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. W przypadku kolizji 

z robotami budowlanymi dopuszcza się ich przebudowę na zasadach określonych przepisami odrębnymi. 

§ 8. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 

współczesnej: 

1. Ustanawia się strefę „W.III.” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych dla 

określonego na rysunku planu stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod numerem: Glinna, stan. 

12 (AZP:33-07/30), dla której obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami szczególnymi dot. ochrony 

zabytków oraz ustalenia niniejszego planu miejscowego. 

2. Strefa „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na pro-

wadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Obowiązuje: 

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpo-

wiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych; 

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na za-

sadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 

§ 9. Ustala się następujące zasady łączenia i podziału terenów objętych planem miejscowym: 

1. Szczegółowe zasady łączenia i podziału terenu: 

1) zasada podziału terenów elementarnych MN na działki według rysunku planu lub zgodnie z ustaleniami 

planu; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej nie może wynosić mniej niż 22,0 m; 

3) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może wynosić mniej niż 800 m²; 

4) kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do linii frontu działki powinien wyno-

sić 90° z możliwością odchylenia +-3 stopnie. W przypadku braku możliwości zastosowania powyższej za-

sady obowiązują zasady zgodne z rysunkiem planu; 

5) zakaz podziału terenu elementarnego KDW. 

2. Ustala się wydzielenie poszczególnych terenów elementarnych zgodnie z rysunkiem planu; przebieg linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, określa się poprzez odczyt osi 

linii z rysunku planu. 

3. Na obszarze planu nie ustala się terenów, dla których wymagane jest przeprowadzenie procedury scale-

nia i podziałów. 

4. Dopuszcza się łączenie kilku sąsiednich działek w ramach tego samego terenu elementarnego pod jedno 

zamierzenie inwestycyjne. 

§ 10. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: 

1. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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2. Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej można realizować wyłącznie na obszarze terenu 

elementarnego o symbolu 01KDW. 

3. Zaopatrzenie w wodę: 

1) z istniejącego ujęcia komunalnego w miejscowości Glinna - poza obszarem opracowania, poprzez istnieją-

cą sieć wodociągową w drodze publicznej lokalnej przylegającej bezpośrednio do granicy planu przez pro-

jektowany odcinek sieci w drodze 01KDW - parametry projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej mi-

nimum Ø 90 mm; 

2) dopuszcza się budowę studni na terenie własnej działki na podstawie przepisów odrębnych; 

3) zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych ze studni zlokalizowanych we wsi Glinna - poza obszarem 

opracowania; 

4) projektowaną sieć wodociągową prowadzić w liniach rozgraniczających drogi 01KDW. 

4. Odprowadzenie ścieków: 

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Glinna - poza 

obszarem opracowania, poprzez projektowany system kanalizacji grawitacyjno - tłocznej; 

2) projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną należy zrealizować dla całego obszaru planu o śred-

nicy minimalnej Ø 90, lokalizując ją w liniach rozgraniczających drogę 01KDW; 

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników szczel-

nych zlokalizowanych w granicach własnych działek. 

5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

1) wody opadowe i roztopowe z terenów elementarnych o symbolach MN należy odprowadzić do gruntu na 

terenie własnych działek; 

2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi 01KDW należy odprowadzić po podczyszczeniu w separa-

torze substancji ropopochodnych poprzez kanalizację deszczową zlokalizowaną w liniach rozgraniczenia 

drogi o symbolu 01KDW do otwartego cieku wodnego przylegającego od zachodu do granicy działki nr 35 

- poza granicami planu, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów odrębnych. 

6. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów: 

1) usuwanie odpadów w obowiązującym systemie gospodarki odpadami dla całej gminy; 

2) selektywna zbiórka odpadów - wstępne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o rodzaju i wielkości 

odpowiedniej do zastosowania; 

3) wywóz odpadów specjalistycznym transportem na wysypisko - poza obszarem opracowania. 

7. Zaopatrzenie w ciepło: w systemie ogrzewania indywidualnego opartego o paliwa nisko emisyjne; do-

puszcza się stosowanie paliw ekologicznych - ciekłych, gazowych, energii elektrycznej lub słonecznej. 

8. Zaopatrzenie w gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej, poza obszarem opracowania planu; 

2) dopuszcza się budowę przebudowę, rozbudowę i likwidację sieci gazowej; przyłącza poszczególnych 

obiektów należy realizować zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez administratora sieci; 

3) sieć gazową lokalizować w liniach rozgraniczających drogi 01KDW; z zachowaniem stref kontrolowanych 

nad gazociągiem o szerokości 0,5 m po każdej stronie gazociągu; 

4) minimalna średnica projektowanej lokalnej sieci gazowej Ø 25 mm; 

5) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz płynny do celów grzew-

czych i technologicznych w obrębie terenów wskazanych pod zabudowę. 

9. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) zasilanie projektowanych obiektów rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia z istniejącej stacji roz-

dzielczej WZ - nn 04 kV znajdującej się w liniach rozgraniczających drogę publiczna przylegającą od wscho-

du do granicy planu; 

2) projektowane elektroenergetyczne linie kablowe 0,4 kV lokalizować w liniach rozgraniczających drogę 

01KDW jako sieć podziemną; 

3) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna nn 04 kV przebiegająca przez teren objęty planem do 

przełożenia lub skablowania. 
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11. Telekomunikacja: 

1) obsługa telekomunikacyjna obszaru planu z istniejących i projektowanych linii kablowych; 

2) projektowane teletechniczne linie kablowe lokalizować w liniach rozgraniczających drogi 01KDW. 

12. Komunikacja: 

1) dostęp do drogi publicznej zapewniający obsługę komunikacyjną terenu planu z istniejącej gminnej drogi 

publicznej klasy lokalnej działka nr 37 obręb ewidencyjny Glinna przylegającej od wschodu do granicy 

planu; 

2) obsługa komunikacyjna terenów dla terenów MN z drogi wewnętrznej o symbolu 01KDW, dla każdego 

terenu MN granica działki przylegająca do drogi wewnętrznej o symbolu 01KDW stanowi front działki; 

3) dopuszcza się realizację drogi o symbolu 01KDW w formie ciągu pieszo-jezdnego; 

4) liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne, zaopa-

trzonych w kartę parkingową należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 11. 1. Na terenach elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN o powierzchni 0,43 ha 

i 2MN o powierzchni 0,49 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zabudowa wolno stojąca, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, 

b) usytuowanie kalenicy głównej prostopadle lub równolegle do frontu działki według rysunku planu, 

c) dopuszcza się realizację garaży jako obiekty wolno stojące dostosowane architektonicznie do bryły głów-

nego budynku, przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników; 

3) parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą obiektów zabudowy mieszkaniowej, które na-

leży lokalizować zgodnie liniami zabudowy wskazanymi na rysunku planu: 

- od drogi o symbolu 01KDW, od linii rozgraniczenia - 5,0 m, 

- od drogi publicznej lokalnej przylegającej bezpośrednio do granicy planu - 6,0 m, 

b) minimalna powierzchnia zabudowy - 100 m², 

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,15, 

d) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny I=0,25, zaś maksymalny I=0,3, 

e) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej 60%, 

f) wysokość zabudowy mieszkaniowej - do dwóch kondygnacji naziemnych, HZ minimalnie do 7,5 m, 

a maksymalnie do 9,0 m, druga kondygnacja w dachu, 

g) dachy głównych brył budynków, symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci 40-45º, 

h) dopuszcza się realizację lukarn w dachu o łącznej powierzchni do 20% połaci dachowej; Najwyższy 

punkt lukarny musi być obniżony o minimum 1,0 m w stosunku do kalenicy połaci dachowej, 

i) wysokość obiektów garażowych, HZ maksymalnie do 5,5 m; 

4) zasady ochrony środowiska: według zapisów rozdziału 3 § 7 pkt 1÷3; 

5) dla terenu 1MN ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 

według rozdziału 3 § 8; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej: według zapisów rozdziału 3 § 10 pkt 12; 

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: według zapisu rozdziału 3 § 10 pkt 1÷11. 

2. Na terenie elementarnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 01KDW o powierzchni 0,10 ha, usta-

la się: 

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 
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2) zasady kształtowania ładu przestrzennego: 

a) droga jednojezdniowa, 

b) dopuszcza się nasadzenia zieleni wzdłuż drogi; 

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania drogi: 

a) szerokości w liniach rozgraniczających od 8,0 - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) minimalna szerokość jezdni - 5,0 m, 

c) na zakończeniu drogi ustala się plac do zawracania samochodów o wymiarach 12,5 x 12,5 m, 

d) dopuszcza się realizację drogi 01KDW jako ciągu pieszo-jezdnego, 

e) ustala się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia jednostronnego dróg 

i zgodnie z rozdziałem 3 § 10 pkt 1÷11; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej: obowiązują ustalenia 

rozdziału 3 § 8; 

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziału 3 § 7 pkt 1÷3; 

6) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni dróg: 

a) zakaz sytuowania wolno stojących nośników reklamowych, 

b) zakaz sytuowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych wzdłuż dróg; 

7) zasada podziału - zakaz wtórnego podziału po wydzieleniu terenu elementarnego; 

8) zasady obsługi komunikacyjnej - włączenie do drogi publicznej lokalnej przylegającej bezpośrednio do 

granicy planu według ustaleń rozdziału 3 § 10 pkt 12; 

9) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 

b) projektowane sieci według ustaleń rozdziału 3 § 10 pkt 1÷11; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: dopuszcza się do-

tychczasowe użytkowanie bez możliwości zabudowy. 

Rozdział 5 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 12. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze w ilości 1,02 ha 

w tym: 1,02 ha gruntów ornych klasy RIVa. 

§ 13. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości, pobieraną przez wójta przy zbyciu nieruchomości. 

Wartość stawki procentowej dla terenu elementarnego o symbolu MN, ustala się na 25% wzrostu wartości nie-

ruchomości. Dla terenu elementarnego KDW stawki nie ustala się ponieważ nie przewiduje się wzrostu warto-

ści tej nieruchomości. 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Piotr Kukawka 
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Załącznik nr 2 
Do Uchwały nr XVI/135/2016 
Rady Gminy w Starym Czarnowie 
z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

W Y R Y S 
z „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Czarnowo” przyjętego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo 
z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr XI/73/11  Rady Gminy Stare Czarnowo 
z dnia 28 października 2011 r. 

Legenda: 

 -  GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM    PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/135/2016 

Rady Gminy Stare Czarnowo 

z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w części obrębu ewidencyjnego Glinna 

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

(j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199; zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, 

poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890), Rada Gminy Stare Czarnowo rozstrzyga, co następuje: 

Do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare 

Czarnowo, w części obrębu ewidencyjnego Glinna, (sporządzanego zgodnie z uchwałą Nr XVI/117/12 Rady 

Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2012 r.) wyłożonego wraz z „Prognozą skutków wpływu ustaleń 

planu na środowisko” do publicznego wglądu, w dniach 12 stycznia - 9 lutego 2016 r. oraz w wyznaczonym 

terminie do dnia 26 lutego 2016 r., jak również w trakcie przeprowadzonej w dniu 8 lutego 2016 r. dyskusji 

publicznej nie wpłynęła żadna uwaga w związku z czym nie rozstrzyga się o ich sposobie rozpatrzenia. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 2105



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/135/2016 

Rady Gminy Stare Czarnowo 

z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2015 r. poz. 199 zmiany: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713 i poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890), art. 7 ust. 1 ustawy 

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 

i poz. 1890) określa się następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej (w tym komunikacji), służące zaspokajaniu zbioro-

wych potrzeb mieszkańców, stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) zadania własne Gminy. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w części obrębu ewidencyj-

nego Glinna, sporządzonego zgodnie z uchwałą Nr XVI/117/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 

14 czerwca 2012 r. nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

żą do zadań własnych Gminy Stare Czarnowo, stąd też nie wystąpi ich finansowanie zgodnie z przepisami 

ustawy o finansach publicznych. 

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, konieczne do zrealizowania w wyniku przyjęcia ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w dro-

dze gminnej - szacunkowa długość ok. 30 mb. 

§ 2. Sposób realizacji ww. zadania własnego Gminy - zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

ustawami: prawo budowlane, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej 

i o ochronie środowiska. 

§ 3. Zasady finansowania ww. zadania własnego gminy: 

1) finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, która należy do zadań własnych gminy, 

wynikającej z przyjęcia niniejszego planu, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, 

poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, 

poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 

i poz. 2150), przy czym, limity wydatków budżetowych na programy inwestycyjne wieloletnie są ujęte 

każdorazowo w budżecie Gminy na każdy rok; 

2) zadanie w zakresie realizacji infrastruktury technicznej o którym mowa w § 1 ust. 3 będą finansowane 

przez budżet Gminy na podstawie porozumienia z podmiotem zarządzającym niniejsza infrastrukturą. 
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