
UCHWAŁA NR XXX/276/2012
RADY GMINY KOBYLNICA

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Północ” dla 
obszaru obejmującego działkę nr 205 i części działek nr 206, 207, 208, 209, obręb Kobylnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 
poz. 567, z 2012 r. poz. 567) i art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 29, art. 34 ust. 2, art. 
35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 
647) 

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Stosownie do uchwały Nr XVII/161/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Kobylnica-Północ”  dla obszaru obejmującego działkę nr 205 i części działek nr 206, 207, 208, 209, obręb 
Kobylnica, po stwierdzeniu, że projekt zmiany planu miejscowego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica” uchwalonego uchwałą Nr III/25/2002 Rady 
Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr XL/527/2010 Rady Gminy Kobylnica 
z dnia 16 lutego 2010 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Kobylnica-Północ” dla obszaru obejmującego działkę nr 205 i części działek nr 206, 207, 208, 209, obręb 
Kobylnica, jak na rysunku zmiany planu miejscowego. 

2. Celem zmiany planu miejscowego, obejmującego działkę nr 205 i części działek nr 206, 207, 208, 209, 
położonego w obrębie Kobylnica jest zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Kobylnica-Północ” (uchwała Nr XXIX/346/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 kwietnia 2005 r.) dla 
terenu N.74U/Z. 

§ 2. 1. Zmiana planu miejscowego wyrażona jest w formie ustaleń tekstowych zawartych w treści niniejszej 
uchwały i ustaleń graficznych zawartych na rysunku zmiany planu miejscowego, stanowiącym załącznik nr 
1 do uchwały. 

2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1, obowiązującymi ustaleniami zmiany planu miejscowego są: 

1) granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
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3) numery porządkowe terenów, w tym komunikacyjnych i symbole literowe terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczające następujące przeznaczenie terenu: 

a) M/U – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, 

b) KZ – teren drogi zbiorczej, 

c) KD – teren drogi dojazdowej; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) strefa ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (W.III) w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków; 

6) zjazdy z drogi zbiorczej. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu miejscowego; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

§ 3. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) w obszarze objętym zmianą planu miejscowego, o powierzchni 8,93 ha, położonym w miejscowości 
Kobylnica, znajdującym się zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kobylnica w Strefie „Północ” – wielofunkcyjnego intensywnego rozwoju w paśmie 
korytarza transportowego Szczecin - Gdańsk, w tym w obszarze podmiejskim, umożliwia się rozwój 
i kontynuację zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej w formie osiedli 
mieszkaniowych, rozbudowę systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej, jak w niniejszych 
ustaleniach; 

2) w obszarze objętym zmianą planu miejscowego: 

a) zabudowa mieszkaniowa planowana jest w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i/lub 
wielorodzinnych z ograniczeniem do 4 lokali na jednej działce, 

b) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej przyjmuje się następujące podstawowe gabaryty: 

a) wysokość zabudowy nie więcej niż 2 kondygnacje, jak w ustaleniach szczegółowych, 

b) dachy budynków mieszkalnych strome, 

c) poziom posadowienia parteru  do 50 cm, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie do 75 
cm; 

4) w ustaleniach szczegółowych określono dopuszczalną wysokość zabudowy w metrach /zgodnie 
z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym 
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie/ oraz w kondygnacjach /dotyczy kondygnacji nadziemnych/; 

5) zabudowę należy harmonizować z otoczeniem i w granicach terenu, poprzez stosowanie spójnych 
rozwiązań architektonicznych, zbliżonych rozwiązań materiałowych, dążyć należy do estetyzacji 
krajobrazu m. in. przez dbałość o detal architektoniczny. 

§ 4. Obowiązują szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane, 
jak w ustaleniach dla terenu /minimalna powierzchnia działki budowlanej nie dotyczy podziałów istniejących 
i podziałów wtórnych związanych z wydzieleniami pod drogi oraz pasy i urządzenia techniczne/. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) przy realizacji zainwestowania i użytkowaniu obszaru objętego zmianą planu miejscowego należy 
zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które maksymalnie 
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ograniczą negatywny wpływ na środowisko, w tym uciążliwości akustyczne i aerosanitarne związane 
z planowanym zagospodarowaniem terenu; 

2) planowane zagospodarowanie terenów nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo-
wodnego oraz nie może powodować zmian stosunków wodnych w obszarze objętym zmianą planu 
miejscowego oraz na terenach przyległych; 

3) obszar objęty zmianą planu miejscowego położony jest w zasięgu wyznaczonego obszaru ochronnego 
Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych „Słupsk”, w związku z czym: 

a) przyjmuje się zasady odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, jak w § 9 ust. 1 pkt 
2 i 3, 

b) należy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu nie dopuszczenia w trakcie prac budowlanych do 
awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, płynnych 
substancji budowlanych na terenie ich składowania i użycia; 

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnej działce może odbywać się tylko w sposób 
nie zakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich, ze spełnieniem odpowiednich 
wymogów, wynikających z przepisów szczególnych; 

5) należy zapewnić ekologiczną osłonę cieku wodnego przepływającego wzdłuż południowo-zachodniej 
granicy obszaru objętego zmianą planu miejscowego, poprzez utrzymanie naturalnej zieleni wzdłuż jego 
przebiegu; 

6) zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę powinno odbywać się zgodnie z zasadą 
racjonalnego wykorzystania terenu, oznaczającą w szczególności zachowanie odpowiednich proporcji 
pomiędzy powierzchniami: zabudowy i biologicznie czynną, jak w ustaleniach szczegółowych; 

7) uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic terenu, do którego inwestor ma tytuł 
prawny; 

8) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości 
spowodowanych własnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, należy zabezpieczyć dostępnymi środkami 
technicznymi przed tymi uciążliwościami; 

9) budynki mieszkalne lokalizować i projektować z uwzględnieniem zabezpieczeń zapewniających ochronę 
przed uciążliwościami związanymi z położeniem w sąsiedztwie terenu kolejowego /poza obszarem objętym 
zmianą planu miejscowego/; 

10) dopuszcza się przebudowę istniejącego systemu melioracyjnego, pod warunkiem zachowania 
zrównoważonych stosunków wodnych w obszarze objętym planem miejscowym i w otoczeniu, zgodnie 
z warunkami określonymi przez właściwy zarząd melioracji; 

11) należy zapewnić odpowiednie warunki ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym 
z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, dla których obowiązują zasady dotyczące 
budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, określone w wymaganiach przepisów 
szczególnych; 

12) wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w miarę możliwości terenowych, należy wprowadzać zieleń; 

13) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę ewentualnych siedlisk i stanowisk 
chronionych gatunków, zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony gatunkowej roślin, 
zwierząt i grzybów, objętych ochroną. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej – dla części obszaru objętego zmianą planu miejscowego, położonego w strefie ograniczonej 
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (W.III), ujętej w wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczonej nr 
AZP 9-28/94, stanowiącej osadę kultury łużycko-pomorskiej i średniowiecza: 

1) obowiązuje nakaz przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych o charakterze nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi, których zakres każdorazowo określi Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, w wydanym pozwoleniu; 
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2) ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem 
o wydanie pozwolenia na interwencyjne badania archeologiczne z 2-tygodniowym wyprzedzeniem przed 
przystąpieniem do robót budowlanych. 

§ 7. W obszarze objętym zmianą planu miejscowego nie występują tereny górnicze, a także obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. 

§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania systemu komunikacyjnego w rejonie 
miejscowości Kobylnica oraz obsługi komunikacyjnej w obszarze zmiany planu miejscowego ustala się 
następujące tereny komunikacyjne: teren drogi zbiorczej 01KZ i tereny dróg dojazdowych 02KD oraz 
03KD, a także dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych; 

2) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla stałych i okresowych użytkowników, w ilości jak 
wskazano w ustaleniach szczegółowych; 

3) działki nowowydzielane pod drogi wewnętrzne do jednej działki powinny posiadać minimalną szerokość 
w liniach rozgraniczających 5 m, do dwóch lub więcej działek – 8 m, zakończone placem nawrotowym 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zaliczenia dróg wewnętrznych do dróg gminnych. 

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1) system zaopatrzenia w wodę: 

a) dla zapewnienia dostawy wody odbiorcom w obszarze zmiany planu miejscowego i sprawnego 
funkcjonowania systemu  zaopatrzenia w wodę miejscowości Kobylnica przewiduje się budowę sieci, 
powiązanej z ujęciem wody w Kobylnicy, ewentualnie z siecią miejską Słupska, 

b) sieć wodociągową prowadzić w drogach, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci na 
działkach, poza drogami, w sposób nie kolidujący z zabudową; 

2) system odprowadzania i oczyszczania ścieków: 

a) dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu  odprowadzenia ścieków w miejscowości 
Kobylnica, w tym odprowadzającego ścieki z obszaru objętego zmianą planu miejscowego, przewiduje 
się budowę sieci, 

b) ustala się układ mieszany, grawitacyjno-tłoczny kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do 
miejskiego systemu kanalizacji, spójnego z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią w Słupsku, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej prowadzić w drogach, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie 
sieci na działkach, poza drogami, w sposób nie kolidujący z zabudową; 

3) system odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych: 

a) w ramach realizacji systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Kobylnica, zapewniającej 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru objętego zmianą planu miejscowego 
i otoczenia, przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w obszarze objętym zmianą planu 
miejscowego, 

b) odbiornikiem podczyszczonych wód opadowych i roztopowych będzie ciek wodny /poza obszarem 
objętym zmianą planu miejscowego/, 

c) sieć kanalizacji deszczowej prowadzić w drogach, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie 
sieci na działkach, poza drogami, w sposób nie kolidujący z zabudową, 

d) w ustaleniach szczegółowych dla terenu przedstawiono rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych, stosując jako zasadę: 

- w maksymalnym stopniu zagospodarować wody opadowe i roztopowe na własnych działkach, 
a nadmiar odprowadzać do kanalizacji deszczowej, 

- przed odprowadzeniem do odbiornika wody podczyścić w stopniu wymaganym przepisami; 
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4) system zaopatrzenia w gaz: 

a) dla zaopatrzenia miejscowości Kobylnica, w tym odbiorców w obszarze zmiany planu, dopuszcza się 
budowę sieci gazowej średniego, niskiego ciśnienia w obszarze zmiany planu, 

b) sieć gazową należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, poza jezdnią. Dopuszcza się 
prowadzenie sieci na działkach, poza drogami, w sposób nie kolidujący z zabudową; 

5) system zaopatrzenia w energię cieplną: 

a) planuje się zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i technologicznych z indywidualnych 
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła, 

b) dopuszcza się budowę i zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej, w przypadku jej realizacji 
w miejscowości Kobylnica; 

6) system unieszkodliwiania odpadów stałych: 

a) odpady komunalne segregować i gromadzić w szczelnych pojemnikach, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

b) odpady inne niż komunalne, w tym niebezpieczne, należy odpowiednio gromadzić i przechowywać, 
a następnie przekazywać do miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu, 
wytwórca odpadów, stosownie do ilości wytwarzanych odpadów i ich klasyfikacji, obowiązany jest do 
uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji organów ochrony środowiska, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

7) system zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) w obszarze objętym zmianą planu miejscowego dopuszcza się odpowiednio budowę, przebudowę 
i rozbudowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz dopuszcza się przebudowę 
napowietrznej linii elektroenergetycznych SN na kablową, zgodnie z warunkami zarządzającego siecią, 

b) dostawa mocy i energii elektrycznej dla odbiorców w obszarze objętym planem miejscowym, odbywać 
się będzie przy pomocy linii SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 
w terenie N.85E, poza obszarem objętym zmianą planu miejscowego, zgodnie z obowiązującym mpzp 
„Kobylnica-Północ”, 

c) ustala się pas wolny od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej SN 15 kV o szerokości 2x7,5 m od osi linii, do czasu przebudowy tej linii, 

d) w przypadku zbliżenia i skrzyżowania napowietrznych linii elektroenergetycznych z drogami 
i zabudową należy zastosować odpowiednie środki techniczne zapewniające warunki bezpieczeństwa dla 
obiektów i ludzi, w zależności od napięcia linii i rodzaju obiektów /uziemienie słupów, obostrzenie linii, 
zapewnienie wymaganej odległości pionowej na skrzyżowaniach z drogami i zabudową/ zgodnie 
z normami i przepisami szczególnymi, 

e) przyjmuje się zasadę lokalizowania linii elektroenergetycznych nn i SN w drogach, poza jezdnią. 
Dopuszcza się przebieg trasy tylko w sposób nie kolidujący z zabudową, 

f) ustala się lokalizację linii nn 0,4 kV oświetlenia zewnętrznego dróg, o parametrach odpowiednich do 
kategorii i klasy drogi, 

g) sieci elektroenergetyczne i oświetlenie należy projektować w sposób umożliwiający szybkie 
przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej. 

8) system łączności: 

a) ustala się wyposażenie całego obszaru zmiany planu miejscowego w infrastrukturę telekomunikacyjną, 

b) przyjmuje się jako zasadę lokalizowanie skanalizowanej sieci telekomunikacyjnej w drogach. Dopuszcza 
się przebieg trasy tylko w sposób nie kolidujący z zabudową. 

2. Do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy zapewnić dostęp dla zarządzającego siecią. 

3. W terenach dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych 
działkach. 
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4. Uzbrojenie działek, w miarę możliwości, powinno wyprzedzać lub być prowadzone równolegle 
z budową obiektów kubaturowych. 

§ 10. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla terenu M/U oraz 1% dla terenów dróg. 

§ 11. Ustalenia odnośnie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, sposobu zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, o ile występują, zawarte są 
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

§ 12. Ustala się podział obszaru objętego planem miejscowym na 4 tereny, w tym 3 tereny komunikacyjne, 
jak na rysunku zmiany planu miejscowego. 

§ 13. Ustalenia szczegółowe dla terenu 1M/U /8,70 ha/: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, 

b) funkcja mieszkaniowa w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i/lub budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z ograniczeniem do 4 lokali na jednej działce, 

c) dopuszcza się obiekty małej architektury i urządzenia służące sportowi i rekreacji, 

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowej, dróg 
wewnętrznych i parkingów; 

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 700 m2, 

b) zapewniony dojazd do każdej z wydzielonych działek z dróg publicznych – bezpośrednio lub poprzez 
drogi wewnętrzne, 

c) w razie konieczności wydzielić działkę pod drogę wewnętrzną lub ustanowić odpowiednie służebności 
drogowe dla obsługi, położonych poza obszarem objętym zmianą planu miejscowego, fragmentów 
działek nr 207 i 208; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od dróg 01KZ, 02KD i 03KD oraz 10 m od 
południowo-zachodniej granicy obszaru objętego zmianą planu, jak na rysunku zmiany planu 
miejscowego, a także 5 m od dróg wewnętrznych, 

b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki, 

c) intensywność zabudowy – maksymalnie 0,8, minimalnie 0,1, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki, 

e) wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 2 kondygnacji, 

f) wysokość zabudowy usługowej – do 9 m, jednocześnie nie może przekroczyć wysokości zabudowy 
mieszkaniowej na działce, 

g) dachy budynków mieszkalnych strome, o kącie nachylenia 25o -55o i pokryciu dachowym – dachówka 
ceramiczna, materiały dachówkopodobne, w odcieniach brązu i czerwieni, 

h) dachy budynków usługowych o kącie nachylenia do 35o, 

i) poziom posadowienia parteru – do 50 cm, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 lit. c, 

j) zabudowa na działce zharmonizowana pod względem kolorystyki, zastosowanych materiałów i form 
architektonicznych; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
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a) uciążliwość dla środowiska wynikająca z prowadzonej działalności powinna być ograniczona do granic 
terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny, 

b) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości 
spowodowanych własnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, należy zabezpieczyć dostępnymi środkami 
technicznymi przed tymi uciążliwościami, 

c) należy zapewnić odpowiednie warunki ochrony przed hałasem i polem elektromagnetycznym: 

- w zakresie hałasu obowiązują dopuszczalne poziomy, zgodnie z przepisami szczególnymi, jak dla 
terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe, 

- w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami 
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej określone w wymaganiach przepisów szczególnych, 

d) budynki mieszkalne lokalizować i projektować z uwzględnieniem zabezpieczeń zapewniających ochronę 
przed uciążliwościami związanymi z położeniem w sąsiedztwie terenu kolejowego /poza obszarem 
objętym zmianą planu miejscowego/, 

e) wzdłuż drogi 01KZ, w miarę możliwości terenowych, należy wprowadzać zieleń izolacyjno-
krajobrazową, 

f) w miarę możliwości urządzić zbiorniki, oczka wodne, 

g) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest uściślenie rozpoznania 
warunków geologicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

- w części terenu objętej strefą ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (W.III), oznaczoną 
nr AZP 9-28/94, stanowiącą osadę kultury łużycko-pomorskiej i średniowiecza (działki nr 208 i 209), 
ujętą w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyróżnioną na rysunku zmiany planu miejscowego – 
obowiązują zasady zawarte w § 6. 

6) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu: 

a) do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablową, w pasie terenu 
o szerokości 7,5 m od osi linii, obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń zielenią wysoką, 

b) w pasie o szerokości 5 m od granicy działki nr 658, obowiązuje zakaz ogrodzeń, 

7) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługa komunikacyjna z dróg dojazdowych 02KD i 03KD, bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne, 
oraz z drogi zbiorczej 01KZ poprzez drogi wewnętrzne ze wskazanych, na rysunku zmiany planu 
miejscowego, zjazdów, 

b) zapewnić miejsca postojowe w granicach działki, dla potrzeb własnych i użytkowników, nie mniej niż 
jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie i nie mniej niż jedno miejsce postojowe na 100 m2 

powierzchni użytkowej usług; 

8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, 

b) odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na własnej działce lub do kanalizacji deszczowej 
z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, 

d) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych źródeł ciepła, ewentualnie z sieci ciepłowniczej, 

f) unieszkodliwianie odpadów – według zasad zawartych w  9 ust. 1 pkt 6 lit. a, b, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej; 

9) stawki procentowe: 
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- stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 30%; 

10) inne ustalenia: 

a) część terenu zalecana do urządzenia jako przestrzeń wspólna, 

b) umożliwić dostęp do cieku wodnego /działka nr 658/. 

§ 14. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych, są następujące: 

1) teren 01KZ /0,10 ha/ 

a) przeznaczenie terenu: 

- fragment drogi zbiorczej, stanowiący integralną część z drogą oznaczoną w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego  „Kobylnica-Północ” symbolem N.05KZ, zaliczoną do układu 
podstawowego, 

b) zasady zagospodarowania terenu: 

- szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku zmiany planu miejscowego, 

- dopuszcza się obsługę terenu 1M/U poprzez drogi wewnętrzne ze wskazanych, na rysunku zmiany 
planu miejscowego, zjazdów, 

- dopuszcza się budowę i przebudowę sieci i urządzeń inżynieryjnych, 

c) stawki procentowe: 

- stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 1%, 

d) inne ustalenia: 

- teren dla realizacji celów publicznych, 

- kategoria drogi ze względu na funkcję – droga gminna; 

2) teren 02KD /0,04 ha/ 

a) przeznaczenie terenu: 

- fragment drogi dojazdowej, stanowiący integralną część z drogą oznaczoną w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego  „Kobylnica-Północ” symbolem N.065KD, 

b) zasady zagospodarowania terenu: 

- szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku zmiany planu miejscowego, 

- dopuszcza się obsługę terenu 1M/U poprzez drogi wewnętrzne lub bezpośrednio z działek przyległych 
do drogi, 

- dopuszcza się budowę i przebudowę sieci i urządzeń inżynieryjnych, 

c) stawki procentowe: 

- stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 1%, 

d) inne ustalenia: 

- teren dla realizacji celów publicznych, 

- kategoria drogi ze względu na funkcję – droga gminna; 

3) teren 03KD /0,09 ha/ 

a) przeznaczenie terenu: 

- teren drogi dojazdowej, 

b) zasady zagospodarowania terenu: 

- szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku zmiany planu miejscowego, 

- dopuszcza się budowę i przebudowę sieci i urządzeń inżynieryjnych, 
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c) stawki procentowe: 

- stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 1%, 

d) inne ustalenia: 

- teren dla realizacji celów publicznych, 

- kategoria drogi ze względu na funkcję – droga gminna. 

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXIX/346/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Północ” w granicach obszaru 
objętego zmianą planu miejscowego. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica. 

§ 17. 1. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kobylnica. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Gawrych
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "KOBYLNICA - PÓŁNOC"

DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR 205 I CZĘŚCI DZIAŁEK NR 206, 207, 208, 209, OBRĘB KOBYLNICA

OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW

GRANICE OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMIN Y

GRANICE OBSZARU OBJ ĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM

JEZIORA I SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE

LOKALNY  ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 105

TERENY NARAśONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

OBSZARY WYMAGAJ ĄCE OCHRONY ZE WZGLĘDU NA WYSOKĄ 
PODATNOŚC WÓD PODZIEMNYCH NA ZANIECZYSZCZENIE

OBSZARY I ZASOBY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

TERENY GÓRNICZE
1.KCZEWO, 2.KOBYLNICA, 3.ZAGÓRKI

ZŁOśE KRUSZYWA NATURALNEGO 

CMENTARZE W EWIDENCJI ZABYTKÓW, W TYM CZYNNE

OBIEKTY ARCHITEKTURY W REJESTRZE ZABYTKÓW

OBIEKTY ARCHITEKTURY W EWIDENCJI ZABYTKÓW
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I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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DOCELOWE I REZERWOWE UJĘCIA WODY

STREFA PODEJŚĆ DO LOTNISKA

STREFA OCHRONNA URZĄDZEŃ UBEZPIECZANIA LOTÓW

STREFA PÓŁNOC - wielofunkcyjnego intensywnego rozwo ju w pa śmie
korytarza transportowego Szczecin-Gda ńsk

STREFA ZACHÓD - aktywizacji społeczno-gospodarczej

STREFA WSCHÓD - zrównowa Ŝonego rozwoju gospodarczego

PASMA ROZWOJU

OBSZARY URBANIZACJI

REJONY ROLNICZE SZCZEGÓLNIE PREDYSPONOWANE
DO WYSOKOTOWAROWEJ PRODUKCJI ROLNEJ

REJONY LOKALIZACJI SIŁOWNI WIATROWYCH

LOKALNE POWI ĄZANIA EKOLOGICZNE

OBSZARY PREFEROWANE DO ROZWOJU TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI

OBSZARY PREFEROWANE DO ROZWOJU WIELOFUNKCYJNEGO

KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW

OBSZARY OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI

OBSZARY OBJĘTE OBOWIĄZUJĄCYMI  MIEJSCOWYMI
PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

UśYTKI ZIELONE SZCZEGÓLNIE CHRONIONE (kl.III)

ZASIĘG STREF ZWIĄZANYCH Z LOKALIZACJ Ą SIŁOWNI WIATROWYCH
(IZOFONY 45 dB i 40 dB) - ORIENTACYNIE

GŁÓWNE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓ śNYCH

OBSZAR PODMIEJSKI

WODY PŁYNĄCE

MIEJSCE UCZCZENIA PAMIĘCI

STACJE I PRZYSTANKI KOLEJOWE

OZNACZENIA /wyci ąg/
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/276/2012 

Rady Gminy Kobylnica 

z dnia 6 grudnia 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu 

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kobylnica-Północ” dla obszaru obejmującego działkę nr 205 i części działek nr 206, 207, 
208, 209, obręb Kobylnica, które odbyło się w dniach od 28 września 2012 r. do 22 października 2012 r. 
oraz w wyznaczonym terminie tj. do 6 listopada 2012 r., do ustaleń projektu planu miejscowego nie 
wniesiono uwag, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647). 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/276/2012 

Rady Gminy Kobylnica 

z dnia 6 grudnia 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Gminy rozstrzyga, że zgodnie 
z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Północ” dla obszaru 
obejmującego działkę nr 205 i części działek nr 206, 207, 208, 209, obręb Kobylnica, inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, będą realizowane sukcesywnie z budżetu gminy 
oraz innych źródeł finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, na podstawie uchwalanych 
rocznych planów inwestycyjnych gminy Kobylnica. 
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