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PozŁ ńń43 
 

UCHWAIA NR XXIIIł27ŃłŃ9 
Rady Gminy KoJbaskowo 
z dnia 3Ń marca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czę`ci miejscowo`ci KoJbaskowoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, 
Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, 
”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, 
”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 
i Nr 173, ”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111 i Nr 223, ”ozŁ 1458) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; zmiany: 
ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; 
z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, 
”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237 i Nr 220, ”ozŁ 1413), uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 
USTALśNIA OGÓLNś 

§ ńŁ źgodnie z uchwaJą Nr IXł92ł07 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 24 wrze`nia 2007 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowoｬ 
zatwierdzonym uchwaJą Nr XXXIIIł434ł06 z dnia 12 czerwca 2006 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zago-
s”odarowania ”rzestrzennego czę`ci miejscowo`ci KoJbaskowoŁ 

§ 2Ł 1Ł Plan miejscowy obejmuje obszar ”oJowony w obrębie KoJbaskowo o ”owierzchni 58,7893 ha, 
a granice ”lanu miejscowego okre`lone na rysunku ”lanu w skali 1:1000 wyznaczają kolejno: ”oJudniowa 
granica autostrady A6 (dziaJki nr 84); ”oJudniowo-wschodnia granica ”asa drogowego istniejącego węzJa 
komunikacyjnego; ”óJnocno-wschodnia granica dziaJki nr 78ł1; wschodnie granice dziaJek nr 80ł11, 
80ł16, 80ł13, 80ł8, 80ł7, 247ł1, 247ł2; ”oJudniowa granica dziaJki nr 247ł2; wschodnie ogrodzenie 
dziaJki nr 111ł3; wschodnia granica ”asa drogowego (dziaJki nr 181); ”óJnocna granica ”asa technicznego 
wzdJuw istniejącego rowu melioracyjnego (dziaJki nr 193); zachodnie granice dziaJek nr 184ł4, 184ł3, 
184ł2, 179ł2, 176ł2, ”oJudniowe wydzielenie na dziaJce 176ł1; ”oJudniowa granica ”asa infrastruktury 
technicznej ”rzebiegającego ”rzez dziaJki nr 176ł1, 170ł4, 170ł2; fragment ”oJudniowo-zachodniej grani-
cy dziaJki nr 173; ”oJudniowo-wschodnia granica ”asa infrastruktury technicznej ”rzebiegającego ”rzez 
dziaJki nr 168ł2, 193, 167; ”óJnocno-wschodnie wydzielenie na dziaJkach nr 191ł1, 191ł2; fragment 
wschodniej granicy dziaJki 191ł2; ”oJudniowo-zachodnie granice dziaJek nr 191ł3, 191ł13; fragmenty ”o-
Judniowo-wschodnich dziaJek nr 191ł6, 195; ”oJudniowo-zachodnie granice dziaJek nr 241, 238, 234, 
199ł23, 199ł22, 199ł21, 199ł25, 199ł15; ”oJudniowo-zachodnie wydzielenie z dziaJki nr 147 (drogi kra-
jowej nr 13); ”oJudniowo-wschodnie granice dziaJek nr 142 (fragment), 141ł1; ”oJudniowo-zachodnia 
i ”óJnocno-zachodnia granica dziaJki nr 141ł2; zachodnia granica dziaJki nr 136; ”óJnocno-zachodnia gra-
nica dziaJki nr 134 (fragment); ”óJnocno-zachodnia granice dziaJki nr 128ł8; zachodnia granica dziaJki 
nr 128ł12; ”óJnocno-zachodnie granice dziaJek nr 128ł12; 128ł9 (fragment); ”oJudniowo-zachodnie wy-
dzielenie z dziaJki nr 133; ”oJudniowo-zachodnia granica dziaJki nr 37ł3; ”óJnocno-zachodnie dziaJek 
nr 37ł3, 243, 244, 220ł2Ł 

2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:1000 skJadający się z arkuszy nr 1 i 2; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

  gminy KoJbaskowoｬ; 
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3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

  technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finanso 
  wania, zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznychŁ 

3Ł Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i jednorodzinnej, zabudowy usJug administracyjnych, socjalnych, handlowych, gastronomicznych, rze-
mie`lniczych, ”rodukcyjnych, skJadowych, obsJugi komunikacji (bazy trans”ortowe i stacje ”aliw), zieleni 
”arkowej i cmentarnej, rolne oraz na cele komunikacji i infrastruktury technicznejŁ 

§ 3Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów oznaczonych symbolami: 

1) 1ŁMN, 2ŁMN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 7; 
2) 3ŁMN, 4ŁMN, 5ŁMN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 8; 
3) 6ŁMN, 7ŁMN, 8ŁMN, 9ŁMN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 9; 
4) 10ŁMN, 11ŁMN, 12ŁMN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 10; 
5) 13ŁMN, 14ŁMN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 11; 
6) 1ŁMNłU, 2ŁMNłU, 3ŁMNłU, 4ŁMNłU, 5ŁMNłU - tereny zabudowy mieszkaniowej  

jednorodzinnej i usJugowej § 12; 
7) 6ŁMNłU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej § 13; 
8) 1ŁMWłU, 2ŁMWłU, 3ŁMWłU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usJugowej § 14; 
9) 1ŁU, 2ŁU, 3ŁU, 4ŁUŁ 5ŁU, 6ŁU - tereny zabudowy usJugowej § 15; 
10) 7ŁU, 8ŁU, 9ŁU - tereny zabudowy usJugowej § 16; 
11) 10ŁU, 11ŁU - tereny zabudowy usJugowej kultu religijnego i cmentarnej § 17; 
12) 12ŁU - teren zabudowy usJugowej o`wiatowej § 18; 
13) 1ŁUłKS, 2ŁUłKS, 3ŁUłKS, 4ŁUłKS - tereny zabudowy usJugowej i obsJugi komunikacji § 19; 
14) 1ŁR, 2ŁR, 3ŁR, 4ŁR, 5ŁR, 6ŁR, 7ŁR - tereny rolne § 20; 
15) 1ŁRM, 2ŁRM, 3ŁRM, 4ŁRM, 5ŁRM - tereny zabudowy zagrodowej § 21; 
16) 1ŁźL - teren lasu (do zalesienia) § 22; 
17) 1ŁźP, 2ŁźP, 3ŁźP - tereny zieleni ”arkowej § 23; 
18) 1ŁźC - teren cmentarza § 24; 
19) 1ŁWS, 2ŁWS, 3ŁWS - tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych § 25; 
20) 1Łś, 2Łś, 3Łś, 4Łś, 5Łś, 6Łś - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki § 26; 
21) 7Łś, 8Łś - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki § 27; 
22) 1ŁW - teren infrastruktury technicznej - wodociągów (ujęcia wody) § 28; 
23) 1ŁK, 2ŁK, 3ŁK, 4ŁK - tereny infrastruktury technicznej ｦ kanalizacji  

(”rze”om”ownie `cieków i wód o”adowych) § 29; 
24) 5ŁK, 6ŁK - tereny ”asów technicznych infrastruktury - kanalizacji `ciekowej i deszczowej § 30; 
25) 1ŁKŚGPł1ŁKŚź - teren drogi ”ublicznej klasy GP (krajowej nr 13) - drogi ”ublicznej klasy ź § 31; 
26) 2ŁKŚź, 3ŁKŚź - tereny dróg ”ublicznych klasy ź (nr 0624ź relacji  

KoJbaskowo - Będargowo i nr 0628ź relacji KoJbaskowo - Kamieniec) § 32; 
27) 1ŁKŚL - teren drogi ”ublicznej klasy L § 33; 
28) 1ŁKŚW, 2ŁKŚW, 3ŁKŚW, 4ŁKŚW, 5ŁKŚW, 6ŁKŚW, 7ŁKŚW, 8ŁKŚW, 9ŁKŚW,  

10ŁKŚW, 11ŁKŚW, 12ŁKŚW, 13ŁKŚW, 14ŁKŚW, 15ŁKŚW, 16ŁKŚW, 17ŁKŚW,  
18ŁKŚW, 19ŁKŚW, 20ŁKŚW - tereny dróg wewnętrznych § 34Ł 

§ 4Ł Obszar ”lanu ”oJowony jest w granicach GJównego źbiornika Wód Podziemnych (GźWP 122 - 
Śolina ko”alna Szczecin) w strefie zwykJej ochrony wód ”odziemnych zbiornikaŁ 

§ 5Ł Ustala się nastę”ujące ”owiązania dróg ”ublicznych i dróg wewnętrznych z zewnętrznym ukJadem 
komunikacyjnym, w tym zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego w obszarze 
”lanu: 

1) droga ”ubliczna krajowa nr 13 klasy GP oznaczona w ”lanie symbolem 1ŁKŚGPł1ŁKŚź: 
a) do czasu realizacji zachodniego obej`cia drogowego miasta Szczecina i likwidacji węzJa ｭKoJba-

skowoｬ - na ”óJnocy wJączona do węzJa ｭKoJbaskowoｬ na autostradzie A6, a na ”oJudniu wJą-
czona w dalszy ”rzebieg drogi klasy GP w kierunku granicy ”aLstwa, 
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b) ”o realizacji zachodniego obej`cia drogowego miasta Szczecina i likwidacji węzJa ｭKoJbaskowoｬ - 

na ”óJnocy wJączona w dalszy ”rzebieg drogi klasy GP w kierunku Szczecina, a na ”oJudniu wJą-
czona w dalszy ”rzebieg drogi klasy GP w kierunku granicy ”aLstwa, 

c) ”o realizacji obej`cia drogowego miejscowo`ci KoJbaskowo w ciągu drogi krajowej nr 13, zmiana 
klasy drogi na zbiorczą (ź) oraz na ”óJnocy wJączona w dalszy ”rzebieg drogi klasy ź w kierunku 
Szczecina, a na ”oJudniu wJączona w dalszy ”rzebieg drogi klasy ź w kierunku granicy ”aLstwa; 

2) droga ”ubliczna ”owiatowa nr 0624ź klasy ź oznaczona w ”lanie symbolem 2ŁKŚź - na ”óJnocy wJą-
czona w dalszy ”rzebieg drogi w kierunku Będargowa; 

3) droga ”ubliczna ”owiatowa nr 0628ź klasy ź oznaczona w ”lanie symbolem 3ŁKŚź - na ”oJudniu 
wJączona w dalszy ”rzebieg drogi w kierunku KamieLca; 

4) droga ”ubliczna gminna klasy L oznaczona w ”lanie symbolem 1ŁKŚL - na ”óJnocy wJączona w dalszy 
”rzebieg drogi gminnej; 

5) drogi wewnętrzne oznaczone w ”lanie symbolami 1ŁKŚW, 10ŁKŚW, 11ŁKŚW, 18ŁKŚW - wJączone 
w dalsze ”rzebiegi dróg gminnych ”oza obszarem ”lanuŁ 

§ 6Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) budynkach nie oznaczonych w ”lanie w s”osób szczególny - rozumie się ”rzez to budynki, które na 
rysunku nie zostaJy oznaczone jako obiekty o walorach zabytkowych ujęte w gminnej lub rejestru za-
bytków oraz nie zostaJy oznaczone jako obiekty do zachowania; 

2) maksymalnej ”owierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez to stosunek sumy ”owierzchni zabudowy 
wszystkich budynków istniejących i nowych na danej dziaJce budowlanej - do ”owierzchni tej dziaJki 
budowlanej; 

3) ”oJaciach gJównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne ”oJacie dachowe, których ”owierzchnia 
jest największa; 

4) kalenicy gJównej - rozumie się ”rzez to kalenicę utworzoną ”rzez ”oJacie gJówne; 
5) nawisach - rozumie się wystę” ”oJaci ”oza `cianę szczytową budynku; 
6) obowiązującej linii zabudowy - rozumie się linię, na której musi być usytuowany w caJo`ci najbliwszy 

tej linii fragment elewacji frontowej; do fragmentów elewacji nie zalicza się balkonów, galerii, wyku-
szy, schodów zewnętrznych (w tym zadaszonych) i tarasów otwartych, wymagania wynikające 
z obowiązującej linii zabudowy nie dotyczą budynków gos”odarczych i garawy; 

7) nie”rzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię, której nie mowe ”rzekroczyć elewacja frontowa lub 
jej fragment, z wyJączeniem kondygnacji ”odziemnych, balkonów, galerii, wykuszy, schodów ze-
wnętrznych (w tym zadaszonych) i tarasów otwartych - ”od warunkiem, we ”rzekroczenie linii nie bę-
dzie większe niw 1,3 m; 

8) wysoko`ci elewacji frontowej - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu 
”rzed elewacją frontową do ”oziomu oka”u ”oJaci gJównych lub do górnej krawędzi attyki; 

9) wysoko`ci budynku - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu ”rzed elewa-
cją frontową do najwywszej ”oJowonej krawędzi ”oJaci gJównych; 

10) zieleni urządzonej - rozumie się ”rzez to trawnik lub kwietnik uzu”eJniony bylinami, krzewami i drze-
wami, a rodzaj i kom”ozycja ro`linno`ci nie wynika wyJącznie z jej naturalnej wegetacjiŁ 

RozdziaJ 2 
USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 7Ł Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 
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RozdziaJ 3 
źMIANA PRźśźNACźśNIA GRUNTÓW ROLNŹCH 

§ 35Ł 1Ł Na cele nierolnicze ”rzeznacza się uwytki rolne ”ochodzenia organicznego i mineralnego o Jącz-
nej ”owierzchni - 29,3618 ha, w tym: 

1) grunty klasy III o Jącznej ”owierzchni 5,3714 ha, w tym grunty o ”owierzchni 3,1282 ha - za zgodą 
Ministra Rolnictwa, Le`nictwa i Gos”odarki vywno`ciowej (decyzja znak GźUŁogŁ0602łź-81593ł91 
z dnia 17 li”ca 1991 rŁ) oraz grunty o ”owierzchni 2,2432 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (decyzja znak GźŁtrŁ057-602-570ł08 z dnia 17 grudnia 2008 rŁ); 

2) grunty klasy IV o Jącznej ”owierzchni 20Ł531 ha, w tym grunty o ”owierzchni 0,7342 ha - za zgodą 
Ministra Rolnictwa, Le`nictwa i Gos”odarki vywno`ciowej (GźUŁogŁ0602łź-81593ł91 z dnia 17 li”ca 
1991 rŁ) oraz grunty o ”owierzchni 19,7485 ha - za zgodą MarszaJka Województwa źachodnio”o-
morskiego (decyzja znak: WRiO_-IV-śM-6080-55ł08 z dnia 30 grudnia 2008 rŁ); 

3) grunty klasy V i VI o Jącznej ”owierzchni 3,5077 ha, w tym grunty o ”owierzchni 1,2470 ha - za 
zgodą Wojewody SzczeciLskiego (decyzja znak: GNGŁn-5,6014-1-48ł91 z dnia 24 li”ca 1991 rŁ) oraz 
grunty o ”owierzchni 2,2607 haŁ 

2Ł WyJączenie gruntów z ”rodukcji rolniczej nastą”i na cele okre`lone w rozdziale 2 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 
USTALśNIA KOKCOWś 

§ 36Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

§ 37Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy KoJbaskowoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

śdward Sroka 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIIIł270ł09 

Rady Gminy KoJbaskowo 
z dnia 30 marca 2009 rŁ (”ozŁ 1143) 

źaJącznik nr ń arkusz ń 
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arkusz 2 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237 i Nr 220, ”ozŁ 1413) Rada 
Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł Śo ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci miejscowo`ci KoJ-
baskowo, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, 
wniesiono Jącznie dwie uwagi, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji 
formalno”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 

2Ł Jednej z wniesionych uwag, Wójt Gminy KoJbaskowo nie uwzględniJ w caJo`ci w korekcie ”rojek-
tu ”lanuŁ 

4Ł W nieuwzględnionej ”rzez Wójt Gminy KoJbaskowo czę`ci uwagi, zgJoszono zmianę ”rzeznaczenia 
fragmentu ”asa technicznego oznaczonego symbolem 5ŁK na cele drogi wewnętrznejŁ 

§ 2Ł Rada Gminy KoJbaskowo, w odniesieniu do zgJoszonej zmiany dotyczącej ”rzeznaczenia w ”ro-
jekcie ”lanu fragmentu ”asa technicznego oznaczonego symbolem 5ŁK na cele drogi wewnętrznej, stwierdza 
bezzasadno`ć wniesionej ”ro”ozycji i rozstrzyga o jej nieuwzględnieniu z niwej wymienionych ”owodówŁ 

Wydzielony elementarny teren funkcjonalny oznaczony symbolem 5ŁK ”rzeznaczony jest w ”rojekcie ”la-
nu ”od lokalizację infrastruktury technicznej - ”rzebieg kanalizacji `ciekowej i deszczowejŁ W minionym 
okresie, Gmina KoJbaskowo ”ozyskaJa czę`ciowo ”rzedmiotowy teren od osób ”rywatnychŁ Konieczno`ć 
”rzejęcia fragmentów nieruchomo`ci na rzecz mienia komunalnego byJa uzasadniana ”otrzebą realizacji na 
tym terenie infrastruktury technicznej i nie byJo wówczas mowy o mowliwo`ci w”rowadzenia tam ruchu 
samochodowegoŁ Przyjęto zaJowenie, we ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, na 
”rzedmiotowym terenie zostanie zrealizowana wyJącznie sieć uzbrojenia ”odziemnegoŁ Mając na uwadze 
”odjęte ”rzed laty zobowiązanie, ”ro”onowana zmiana w ”rojekcie ”lanu nie mogJa być uwzględnionaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237 i Nr 220, ”ozŁ 1413) Rada 
Gminy KoJbaskowo okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; zmiany: z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, 
”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; 
z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203, Nr 167, ”ozŁ 1759; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, 
Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 118, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, 
”ozŁ 974, Nr 173, ”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111, Nr 223, ”ozŁ 1458), stanowią zadania wJa-
sne gminyŁ 
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2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej za”isane w niniejszym ”lanie obejmują inwestycje 

samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnychŁ 

§ 2Ł Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

lpŁ symbole terenów funkcjonalnych opis inwestycji wynikający z ustaleL zmiany planu 

1 3ŁźP urządzenie zieleni ”arkowej wraz z niezbędną infrastrukturą  
funkcjonalną i techniczną 

2 1ŁźC uzu”eJniające urządzenie cmentarza wraz z niezbędną 
infrastrukturą funkcjonalną i techniczną 

3 2ŁKŚŁL, 1ŁKŚW, 8ŁKŚW, 14ŁKŚW koszty związane z regulacją ”asów drogowych modrenizowa-
nych dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

 

§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-
stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 
nie nastą”i naruszenie ustaleL zmiany ”lanu; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ 
Nr 249, ”ozŁ 2104; zmiany: ŚzŁ UŁ Nr 169, ”ozŁ 1420; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 104, ”ozŁ 708, 
Nr 170, ”ozŁ 1217 i 1218, Nr 187, ”ozŁ 1381 i Nr 249, ”ozŁ 1832; z 2007 rŁ Nr 82, ”ozŁ 560, Nr 88, 
”ozŁ 587, Nr 115, ”ozŁ 791 i Nr 140, ”ozŁ 984), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Gminy KoJbaskowo ”od nazwą ｭWieloletni ”lan in-
westycyjnyｬ; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wy-

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie ”rogramy inwestycyjneｬŁ 

§ 5Ł 1Ł źadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 
będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2Ł źadania w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych 
w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ustŁ 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 rŁ o zbiorowym za-
o”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 123, 
”ozŁ 858; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2007 rŁ Nr 147, ”ozŁ 1033) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjnego w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Gminy KoJbaskowo wieloletnie ”lany rozwoju i mo-
dernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii cie”lnej lub energii elek-
trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 rŁ Prawo energetyczne (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ 
Nr 104, ”ozŁ 708, Nr 158, ”ozŁ 1123 i Nr 170, ”ozŁ 1217; z 2007 rŁ Nr 21, ”ozŁ 124, Nr 52, ”ozŁ 343, 
Nr 115, ”ozŁ 790 i Nr 130, ”ozŁ 905)Ł 


