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UCHWAIA XXVIł2ń5ł2ŃŃ8 
Rady Gminy Karnice 

z dnia 29 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”ŁnŁ ｬKonarzewoｬ w gminie KarniceŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; 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; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 181, 
”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, ”ozŁ 1218) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; 
z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, 
”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635 oraz z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880) Rada Gminy Karnice uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 
Prze”isy ogólne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XIVł98ł2007 Rady Gminy w Karnicach z dnia 26 wrze`nia 2007 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Karnice ”ŁnŁ 
ｭKonarzewoｬ, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVIł180ł2005 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2005 rŁ, ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Karnice, uchwalonego uchwaJą Nr XXXIł225ł2006, z dnia 12 stycznia 2006 rŁ, uchwala się zmianę miej-
scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”ŁnŁ ｭKonarzewoｬ, zwaną dalej zmianą ”lanuŁ 

2Ł źmiana ”lanu obejmuje teren o ”owierzchni 3,82 ha, w obrębie geodezyjnego Konarzewo, oznaczony na 
rysunku zmiany ”lanu w skali 1:1000Ł 

3Ł Przedmiotem zmiany ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usJu-
gową z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zmiana ustaleL dotyczących zasad ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

4Ł Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany ”lanu, w skali 1: 1000; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Karnice; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu zmiany ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - s”osób realizacji, za”isanych w zmianie ”lanu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŁ 

§ 2Ł 1Ł Ustalenia zmiany ”lanu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami oznaczone na rysunku zmiany ”lanu symbolem 
MN,U; 

2) tereny zabudowy mieszkalno-”ensjonatowej oznaczone na rysunku zmiany ”lanu symbolem MP; 
3) tereny komunikacji: 

a) drogę dojazdową oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KŚ, 
b) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚW; 

4) teren ”rzeznaczony ”od lokalizację stacji transformatorowej oznaczony na rysunku ”lanu symbolem śśŁ 

2Ł Ilekroć mowa w uchwale o: 

1) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć liczoną od rzędnej terenu ”rzy najniwej ”oJowo-
nym wej`ciu do budynku do na najwywej ”oJowonego ”unktu ”okrycia dachu; 

2) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, zgodnie z którą nalewy lokalizować zabudowęŁ 
Wycofanie zabudowy w gJąb dziaJki lub wysunięcie ”oza nią jest niedo”uszczalneŁ W zabudowie wolnosto-
jącej do”uszcza się realizację ”rzedsionków, schodków it”Ł z wysunięciem ”rzed tę linię; 
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3) nie”rzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich obiektów 

kubaturowych jest niedo”uszczalnaŁ Warunek nie dotyczy ”odziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy tech-
nicznych, elementów drogowych; 

4) litera ｭUｬ ”rzy zabudowie mieszkaniowej oznacza wbudowany lokal uwytkowy, o którym mowa 
w ”rze”isach Prawa budowlanegoŁ 

3Ł Na obszarze ”lanu nie wystę”ują obiekty objęte ochroną zabytkówŁ 

4Ł Planowane ”rzedsięwzięcia ”rowadzone na obszarze ”lanu wymagają ”rze”rowadzenia ”ostę”owania 
w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko w związku ochroną obszaru w sieci Natura 2000 w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem PrzyrodyŁ 

5Ł Kąt ”oJowenia wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”asa drogowego, z którego dziaJka jest 
obsJugiwana, ”owinien wynosić okŁ 90°Ł 

6Ł Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt osi 
od”owiednich linii z rysunku ”lanuŁ 

7Ł Na obszarze ”lanu obowiązuje zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami tere-
nu, do którego inwestor ma tytuJ ”rawnyŁ 

8Ł Projektowane sieci infrastruktury technicznej nalewy ”rowadzić w liniach rozgraniczających drogiŁ 
W ”rzy”adku braku mowliwo`ci lokalizacji ”eJnego uzbrojenia w drodze do”uszcza się mowliwo`ć ”rowadzenia 
czę`ci sieci na zasadach sJuwebno`ci ”rzez ”rzylegające dziaJki równolegle do drogi jak najbliwej ich linii rozgrani-
czającychŁ 

9Ł Ustala się zakaz ”osadowienia budynków ”oniwej rzędnej 1,6 m nŁ”ŁmŁ, do”uszcza się mowliwo`ć ”od-
wywszenia ”oziomu terenu w celu uzyskania niniejszej rzędnejŁ 

RozdziaJ 2 
Prze”isy szczegóJowe 

§ 3Ł 1Ł Na terenie, oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1, symbolem 1 MN,U o ”owierzchni 0,33 ha, 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usJugami; 
2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna - 50% ”owierzchni dziaJki, 
c) obowiązująca linia zabudowy w odlegJo`ci 5,0 m od linii regulacyjnej wewnętrznej drogi dojazdowej 

oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 10 KŚW, 
d) nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 

ｦ od linii regulacyjnej drogi ”owiatowej, będącej jednocze`nie granicą o”racowania w odlegJo`ci 10,0 m, 
ｦ 10 m od linii regulacyjnej ”ublicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 8 KŚ, 

c) wysoko`ć zabudowy do 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, 
d) dach wysoki dwus”adowy o kącie nachylenia od 40° do 45°, 
e) zakaz stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 

3) zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”arametry dziaJki budowlanej: 

ｦ ”owierzchnia: od 900 m2 do 1100 m2, 
ｦ szeroko`ć frontu dziaJki minŁ 30 m; 

4) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od drogi wewnętrznej dojazdowej oznaczonej symbolem 
10 KWŚŁ 

2Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 2 MP, o ”owierzchni 0,62 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkalno ｦ ”ensjonatowa: 
a) funkcja ”odstawowa - zabudowa ”ensjonatowa, 
b) funkcja uzu”eJniająca - mieszkaniowa dla ”otrzeb wJasnych; 

2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) maksymalną ”owierzchnię zabudowy 30% ”owierzchni dziaJki, 
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b) minimalną ”owierzchnię biologicznie czynną - 50% ”owierzchni dziaJki, 
c) obowiązująca linia zabudowy w odlegJo`ci: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę ”ubliczną oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 8 KŚ, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku zmiany ”lanu symbolem 

10 KŚW i 11 KŚW, 
d) nie”rzekraczalne linia zabudowy w odlegJo`ci: 

ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej wewnętrzną drogę dojazdową oznaczoną na rysunku ”lanu symbo-
lem 13 KŚW, 

e) wysoko`ć zabudowy do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, 
f) dach wysoki o kącie nachylenia od 40° do 45°, dwu lub wielos”adowy, 
g) zakaz stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 

3) zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”arametry dziaJki budowlanej: 

ｦ ”owierzchnia: od 900 m2 do 1100 m2, 
ｦ szeroko`ć frontu dziaJki minŁ 25 m; 

4) obowiązek wykonania badaL geologicznych umowliwiających szczegóJowe okre`lenie s”osobu ”osadowienia 
zabudowy; 

5) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbo-
lami 10 KŚW, 11 KŚW i 13 KŚWŁ 

3Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 3 MP, o ”owierzchni 0,82 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkalno ｦ ”ensjonatowa: 
a) funkcja ”odstawowa - zabudowa ”ensjonatowa, 
b) funkcja uzu”eJniająca - mieszkaniowa dla ”otrzeb wJasnych; 

2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna - 50% ”owierzchni dziaJki, 
c) obowiązująca linia zabudowy w odlegJo`ci: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej ”ubliczną drogę dojazdową oznaczoną symbolem 8 KŚ, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku ”lanu symbolami 

11 KŚW i 12 KŚW, 
d) nie”rzekraczalne linia zabudowy w odlegJo`ci: 

ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 13 KŚW, 
e) wysoko`ć zabudowy do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, 
f) dach wysoki dwus”adowy, o kącie nachylenia od 40° do 45°, 
g) zakaz stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 

3) zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”arametry dziaJki budowlanej: 

ｦ ”owierzchnia: od 900 m2 do 1100 m2, 
ｦ szeroko`ć frontu dziaJki minŁ 25 m; 

4) obowiązek wykonania badaL geologicznych umowliwiających szczegóJowe okre`lenie s”osobu ”osadowienia 
zabudowy; 

5) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od dróg wewnętrznych dojazdowych oznaczonych symbo-
lami 11 KŚW, 12 KŚW i 13 KŚWŁ 

4Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2 symbolem 4 MP, o ”owierzchni 0,62 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkalno ｦ ”ensjonatowa: 
a) funkcja ”odstawowa - zabudowa ”ensjonatowa, 
b) funkcja uzu”eJniająca - mieszkaniowa dla ”otrzeb wJasnych; 

2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna - 50% ”owierzchni dziaJki, 
c) obowiązująca linia zabudowy w odlegJo`ci: 

ｦ 13,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 9 KŚW, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 12 KŚW, 

d) nie”rzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną ozna-
czoną na rysunku ”lanu symbolem 13 KŚW, 
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e) wysoko`ć zabudowy do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, 
f) dach wysoki dwus”adowy, o kącie nachylenia od 40° do 45°, 
g) zakaz stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 

3) zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”arametry dziaJki budowlanej: 

ｦ ”owierzchnia: od 1000 m2 do 1500 m2, 
ｦ szeroko`ć frontu dziaJki minŁ 25 m; 

4) obowiązek wykonania badaL geologicznych umowliwiających szczegóJowe okre`lenie s”osobu ”osadowienia 
zabudowy; 

5) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu z wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbo-
lami 9 KŚW,12 KŚW i 13 KŚWŁ 

5Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 5 MP, o ”owierzchni 0,73 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkalno ｦ ”ensjonatowa: 
a) funkcja ”odstawowa - zabudowa ”ensjonatowa, 
b) funkcja uzu”eJniająca - mieszkaniowa dla ”otrzeb wJasnych; 

2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna - 50% ”owierzchni dziaJki, 
c) nie”rzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną ozna-

czoną na rysunku ”lanu symbolem 13 KŚW, 
d) wysoko`ć zabudowy do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, 
e) dach wysoki dwus”adowy, o kącie nachylenia od 40° do 45°; 

3) zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”arametry dziaJki budowlanej: 

ｦ ”owierzchnia: od 1000 m2 do 1700 m2, 
ｦ szeroko`ć frontu dziaJki minŁ 30 m; 

4) obowiązek wykonania badaL geologicznych umowliwiających szczegóJowe okre`lenie s”osobu ”osadowienia 
zabudowy; 

5) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
13 KŚWŁ 

6Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 6 śś, o ”owierzchni 0,01 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: teren stacji transformatorowej 15ł04 kV; 
2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

a) istniejąca stacja transformatorowa do zachowania w obecnej formie; 
3) zakaz ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) obsJugę komunikacyjną terenu z ”ublicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 8 KŚŁ 

7Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 8 KŚ, o ”owierzchni 0,20 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: droga ”ubliczna gminna; 
2) klasa drogi: dojazdowa; 
3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m; 
4) mowliwo`ć ”eJnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 4; 
5) ”oJączenie z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym ”rzez skrzywowanie z droga ”owiatową na ”óJnocnym 

koLcu drogi 8 KŚŁ 

8Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 9 KŚW, o ”owierzchni 0,05 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: droga wewnętrzna; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6 m; 
3) mowliwo`ć ”eJnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 4Ł 

9Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 10 KŚW, o ”owierzchni 0,07 ha,  
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: droga wewnętrzna; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m; 
3) mowliwo`ć ”eJnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 4Ł 
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10Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 11 KŚW, o ”owierzchni 0,09 ha  
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: droga wewnętrzna; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m; 
3) mowliwo`ć ”eJnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 4Ł 

11Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 12 KŚW, o ”owierzchni 0,09 ha  
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: droga wewnętrzna; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m; 
3) mowliwo`ć ”eJnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 4Ł 

12Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2 symbolem 13 KŚW, o ”owierzchni 0,2 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: droga wewnętrzna; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m; 
3) mowliwo`ć ”eJnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 4Ł 

RozdziaJ 4 
źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 4Ł 1Ł Wszelkie sieci infrastrukturalne nalewy lokalizować w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnychŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zao”atrzenie w wodę ”rojektowaną siecią wodociągową Ø 35 - 50, z biegnącego w drodze ”owiatowej 
(będącej ”óJnocno-wschodnią granicą zmiany ”lanu) wodociągu Ø 100; 

2) nalewy za”ewnić ciągJo`ć dostaw wody ”itnej dla ludno`ci w sytuacjach kryzysowych; 
3) od”rowadzenie `cieków: 

a) ”o”rzez ”rojektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno - tJoczną do komunalnej oczyszczalni `cieków, 
b) `rednica ”rojektowanego kolektora grawitacyjnego Ø 200, rurociągu tJocznego Ø 30 ｦ 50, 
c) do czasu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej do”uszcza się od”rowadzanie `cieków sanitarnych do 

zbiorników bezod”Jywowych, wykonanych z tworzyw sztucznych lub o monolitycznej konstrukcji wel-
betowej z ”odwywszoną izolacyjno`cią, ”osiadających atest PźH, 

d) od”rowadzenie wód o”adowych ”rzez sieć odwadniającą do kanaJu ”Jynącego za zachodnia granica 
zmiany ”lanu lub na nieutwardzona ”owierzchnię wJasnej nieruchomo`ci, 

e) wyloty kolektorów deszczowych wy”osawyć w urządzenia ”odczyszczające; 
4) usuwanie od”adów w systemie miejskim; od”ady winny być wstę”nie segregowane i gromadzone w ”o-

jemnikach o wielko`ci od”owiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywowone s”ecjalistycznym trans”ortem 
na istniejące wysy”isko komunalne, ”oJowone ”oza obszarem o”racowania; 

5) zao”atrzenie w energię elektryczną: 
a) zasilanie odbiorców na obszarze o”racowania z istniejącej sieci `redniego na”ięcia za ”o`rednictwem: 

istniejącej na terenie 6 śś, stacji transformatorowej, 
b) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia; 

6) zao”atrzenia w gaz: 
a) aktualnie zao”atrzenie w gaz bez”rzewodowy, 
b) docelowo zasilanie obiektów na obszarze o”racowania gazem ”rzewodowym `redniego ci`nienia, ”o 

do”rowadzeniu gazu do miejscowo`ci, 
c) istniejące i ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią `rednio ”ręwną, 
d) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem domowych węzJów redukcyjnych na ci`nienie uwytkowe; 

6) telekomunikacja: 
a) ”rzyJączenie do biegnącej w drodze ”owiatowej linii telekomunikacyjnej za ”o`rednictwem kablowej 

sieci telekomunikacyjnej lokalizowanej w ciągach komunikacyjnychŁ 
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RozdziaJ 5 
Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

§ 5Ł Śla obszaru okre`lonego w § 1 ustŁ 2 niniejszej uchwaJy, tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu za-
gos”odarowania ”rzestrzennego ”ŁnŁ ｭKonarzewoｬ, uchwalonego uchwaJą Nr XVIł180ł2005 Rady Gminy Karni-
ce z dnia 29 czerwca 2005 rŁ, z wyjątkiem ustaleL zawartych w ”rze”isach koLcowych, w rozdziale 4 § 30 
ustŁ 3Ł 

§ 6Ł Ustala się wysoko`ć stawki sJuwącej wyliczeniu o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 
o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym wysoko`ci: 30%Ł 

§ 7Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KarniceŁ 

§ 8Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

StanisJaw Wolski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXVIł215ł2008 
Rady Gminy Karnice 

z dnia 29 ”audziernika 2008 rŁ (”ozŁ 72) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego ”ŁnŁ ｭKonarzewoｬ w gminie Karnice 

Na ”odstawie artŁ 12 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, ze zmianami) Rada Gminy rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”o-
darowania ”rzestrzennego ”ŁnŁ ｭKonarzewoｬ w gminie Karnice, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w ”lanie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ 
Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi zmianami) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaL-
ców stanowią - zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 
2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej za”isane w niniejszym ”lanie, a będące zadaniem wJa-
snym gminy, obejmują: 

a) zao”atrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie `cieków komunalnych, 
b) zao”atrzenia w energię elektryczną, 
c) budowa gminnych drógŁ 

§ 2Ł 1Ł Budowa urządzeL i sieci energetycznych realizowana będzie w wyniku umów miedzy zakJadem 
energetycznym i wJa`cicielami nieruchomo`ciŁ 

2Ł Gos”odarka wodno - `ciekowa, w tym budowa i rozbudowa urządzeL wodociągowo - kanalizacyjnych 
realizowana będzie w o”arciu o Plan Rozwoju Lokalnego ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVł173ł2005 Rady Gminy 
Karnice z dnia 30 kwietnia 2005 w s”rawie ”rzyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Karnice na lata 2005 - 
2013Ł 

3Ł Budowa dróg gminnych realizowana będzie ”rzez GminęŁ 

§ 3Ł 1Ł Finansowanie infrastruktury technicznej w zakresie: 

a) energetyki - nastą”i ze `rodków zakJadu energetycznego, 
b) kanalizacji - nastą”i ze `rodków ”ozyskanych z funduszy Unii śuro”ejskiej, ”rzy ws”óJfinansowaniu inwe-

stycji ”rzez budwet gminny, 
c) wodociągów - nastą”i ze `rodków ”ozyskanych z funduszy Unii śuro”ejskiej, Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony _rodowiska i Gos”odarki Wodnej ”rzy ws”óJfinansowaniu inwestycji ”rzez budwet gminny, 
d) budowa dróg gminnych - ze `rodków budwetu gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów RolnychŁ 


