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Zał>cznik nr 2

do uchwały Nr XXVI/361/2008

Rady Gminy Kobylnica

z dnia 7 paadziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE

o sposobie realizacji i zasadach fi nansowania zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego „Kobylnica – Południe” dotycz>cej terenu działek nr: 

1032; 1033/1; 1033/2; 1033/3 inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej.

Rada Gminy Kobylnica po zapoznaniu siC z dokumentacj> 

formalno – prawn> zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego p.n. „Kobylnica – Południe” dotycz>cej 

terenu działek nr: 1032; 1033/1; 1033/2; 1033/3 rozwi>zaniami 

– ustala co nastCpuje:

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) rozstrzygniCcie o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie miejscowym inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 

własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania jest za-

ł>cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W obszarze w/w planu nie przewiduje siC realizacji nowych 

układów drogowych i nowej infrastruktury technicznej 

nalec>cych do zadaM własnych gminy, o których mowa 

w art. 20 ust. 1 przywołanej wycej ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

Zał>cznik nr 3

do uchwały Nr XXVI/361/2008

Rady Gminy Kobylnica

z dnia 7 paadziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. 

„Kobylnica – Południe” dotycz>cej terenu działek nr: 1032; 

1033/1; 1033/2; 1033/3

Rada Gminy Kobylnica po zapoznaniu siC z dokumentacj> 

formalno – prawn> oraz protokółem z dyskusji publicznej 

z dnia 23.07.2008 r. nad przyjCtymi w projekcie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ko-

bylnica-Południe” dotycz>cej terenu działek nr 1032, 1033/1, 

1033/2, 1033/3 rozwi>zaniami – rozstrzyga co nastCpuje:

W okresie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du 

w dniach od 07.07.2008 r. do 05.08.2008 r. oraz w ci>gu 

14 dni po wyłoceniu ustaleM w/w projektu zmiany planu nie 

wniesiono uwag, o których mowa w art. 18 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z póan. zm.).
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UCHWAŁA Nr XXVI/362/2008

Rady Gminy Kobylnica

z dnia 7 paadziernika 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 „Kobylnica – Południe” dotycz>cej terenu działki nr: 725/9.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j.: 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 

80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 

oraz art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 

45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w 

zwi>zku z uchwał> Nr XLIII/495/2006 Rady Gminy Kobylnica 

z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie przyst>pienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. 

„Kobylnica – Południe” dotycz>cej terenu działki nr: 725/9 

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastCpuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

  Stosownie do uchwały Nr XLIII/495/2006 Rady Gminy 

Kobylnica z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmienionej uchwał> 

Nr XX/267/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 kwietnia 

2008 uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego p.n. „Kobylnica – Południe”, zatwierdzone-

go uchwał> Nr XXIX/345/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 

29 kwietnia 2005 r. w granicach oznaczonych na zał>czniku nr 

1 do niniejszej uchwały. Ustalenia ww zmiany planu wyracone 

s> w postaci zasad i sposobów zagospodarowania terenów 

okreWlonych niniejsz> uchwał> oraz rysunkiem planu.

§ 2

  Ustalenia zmiany planu wymienionej w § 1 s> zgodne 

z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Kobylnica”,

§ 3

  Granice obszaru objCtego zmian> planu s> zgodne z 

granicami okreWlonymi w zał>czniku grafi cznym do uchwały 

Nr XLIII/495/2006 Rady Gminy Kobylnica z dnia 4 sierpnia 

2006 r. w sprawie przyst>pienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Kobylnica 

– Południe” dotycz>cej terenu działki nr 725/9 zmienionej 

uchwał> Nr XX/267/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 

22 kwietnia 2008 r.

§ 4

  Obok zał>cznika grafi cznego nr 1 integralnymi czCWciami 

uchwały s>:

1) zał>cznik nr 2 – rozstrzygniCcie o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 

oraz zasadach ich fi nansowania, zgodnie z przepisami 

o fi nansach publicznych;

2) zał>cznik nr 3 – rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag złoconych do projektu zmiany planu.
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Rozdział II
Przedmiot ustaleM

§ 5

  Przedmiotem planu jest dokonanie ustaleM okreWlonych 

w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, w szczególnoWci:

1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzysz>-

cego dla terenów objCtych opracowaniem,

2) okreWlenie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego,

3) okreWlenie przebiegu linii rozgraniczaj>cych tereny o 

rócnym sposobie ucytkowania lub rócnych zasadach 

zagospodarowania,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej,

5) okreWlenie lokalnych warunków i zasad kształtowania 

zabudowy oraz urz>dzenia terenu,

6) okreWlenie innych warunków zagospodarowania tere-

nów.

Rozdział III
Przeznaczenie terenów objCtych granicami planu

§ 6

1. Dozwala siC na dotychczasowy sposób ucytkowania tere-

nów objCtych planem do czasu wyst>pienia okolicznoWci 

formalno – prawnych wymagaj>cych prawnego okreWlenia 

funkcji terenu.

2. Nicej wymienione ustalenia przeznaczenia terenów s> 

obowi>zuj>ce dla prawnego okreWlenia funkcji terenu.

3. Plan wyracony jest w formie ustaleM tekstowych zawartych 

w treWci niniejszej uchwały i ustaleM grafi cznych zawartych 

na rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do przed-

miotowej uchwały.

4. Na rysunku, o którym mowa w ust. 3, obowi>zuj>cymi 

ustaleniami planu s>:

1) granice opracowania;

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania;

3) numer porz>dkowy oraz symbol literowy funkcji terenu 

wydzielonego liniami rozgraniczaj>cymi, poprzedzony 

sygnatur> SEz, oznaczaj>cy przeznaczenie terenu: UM 

– teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

5. W ramach zagospodarowani terenów zabudowy usługowo 

– mieszkaniowej dopuszcza siC ponadto lokalizacjC:

1) obiektów i urz>dzeM towarzysz>cych funkcji przezna-

czenia podstawowego,

2) wyodrCbnionych terenów zieleni urz>dzonej,

3) urz>dzeM infrastruktury technicznej.

Rozdział IV
Obowi>zuj>ce zasady ochrony

 i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7

  Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego dla obszaru objCtego zmian> planu,

1) ustala siC przeznaczenie terenu – teren zabudowy 

usługowo – mieszkaniowej,

2) wyklucza siC obiekty ucytecznoWci publicznej z zakresu 

oWwiaty, zdrowia i opieki społecznej,

3) dopuszcza siC s>siedztwo działek o zabudowie usłu-

gowej z działkami o zabudowie mieszkaniowej, a takce 

s>siedztwo obiektów usługowych i mieszkaniowych na 

jednej działce lub na działkach s>siednich,

Rozdział V
Obowi>zuj>ce zasady ochrony Wrodowiska i przyrody

i krajobrazu kulturowego

§ 8

1. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody:

1) wyklucza siC magazynowanie i składowanie odpadów, 

materiałów i substancji szczególnie szkodliwych dla 

Wrodowiska wodnego w sposób mog>cy spowodować 
trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód,

2) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci nie moce przekro-

czyć granic własnoWci;

3) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, 

znajduj>ce siC w zasiCgu uci>cliwoWci spowodowanych 

własnym przedsiCwziCciem inwestycyjnym, nalecy za-

bezpieczyć dostCpnymi Wrodkami technicznymi przed 

tymi uci>cliwoWciami;

4) nalecy zapewnić ekologiczn> osłonC cieków wodnych, 

poprzez utrzymanie zieleni wzdłuc ich przebiegu;

5) obowi>zuje zakaz zabudowy w rejonach zagrocenia 

powodziowego,

6) dopuszcza siC przebudowC istniej>cego systemu me-

lioracyjnego, zgodnie z warunkami okreWlonymi przez 

właWciwy zarz>d melioracji.

2. Nie ustala siC zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków ze wzglCdu na to, ce obszar zmiany planu 

połocony jest poza strefami ochrony archeologiczno-kon-

serwatorskiej.

Rozdział VI

Ustalenia dotycz>ce zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomoWci oraz renty planistycznej

§ 9

1. Przebieg linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania moce być zmieniony w celu dostosowania go 

do aktualnego stanu własnoWci lub ucytkowania pod warun-

kiem, ce odległoWć linii nowopoprowadzonej od ustalonej 

na rysunku planu nie przekroczy 3m oraz, ce powierzchnia 

cadnego z obszarów z podstawowym przeznaczeniem 

nie bCdzie pomniejszona o wiCcej nic 10% powierzchni 

ustalonej na rysunku planu.

2. Dozwala siC wydzielanie nowych działek z terenu prze-

znaczenia podstawowego zwi>zane ze zmian> własnoWci 

zabudowy b>da terenu. Na nowowydzielonych działkach 

bilansować przestrzeM niezbCdn> dla prawidłowego funk-

cjonowania zabudowy bior>c pod uwagC niezbCdne funkcje 

towarzysz>ce (miCdzy innymi miejsce gromadzenia odpa-

dów stałych oraz dojazd kołowy wraz z niezbCdn> iloWci> 

miejsc parkingowych).

3. Szczegółowe zasady w zakresie zasad podziałów geo-

dezyjnych i parametrów działek okreWla siC w ustaleniach 

szczegółowych dla jednostek.

4. Ustala siC 30% stawkC procentow> dla terenu SEz.63UM 

słuc>c> do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do 

wzrostu wartoWci terenu w momencie obrotu nierucho-

moWci> zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym.

Rozdział VII

Obowi>zuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy

 i budowy systemów komunikacji

 i infrastruktury technicznej

§ 10

1. Ustalenia w zakresie komunikacji.
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1) dojazd kołowy do terenu objCtego zmian> planu z pasa 

drogowego oznaczonego SE.015KL stanowi>cego pas 

drogowy drogi publicznej,

2) dojazd kołowy do czCWci terenu objCtego zmian> planu 

z ulicy Głównej (SE.01KG) stanowi>cej pas drogowy, 

krajowej drogi publicznej nr 21 wył>cznie za zgod> i na 

warunkach zarz>dcy drogi,

3) w granicach terenu funkcji UM zapewnić miejsca 

postojowe w granicach działki, dla potrzeb własnych 

i ucytkowników, nie mniej nic jedno miejsce postojowe na 

jedno mieszkanie i nie mniej nic jedno miejsce postojowe 

na 100 m2 powierzchni usługowej.

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodC:

1) adaptuje siC istniej>c> sieć wodoci>gow> w terenie 

objCtym opracowaniem,

2) zaopatrzenie w wodC z ujCcia komunalnego w Kobylnicy 

z wykorzystaniem istniej>cej w bezpoWrednim s>siedz-

twie granic opracowania sieci wodoci>gowej,

3) zaopatrzenie w ciepł> wodC ucytkow> – rozwi>zania 

indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne 

np. olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa lub 

centralne systemy grzewcze oparte na produkcji ciepła 

i ciepłej wody ucytkowej przez jednostki wyspecjalizo-

wane.

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia Wcieków.

1) adaptuje siC istniej>cy system kanalizacji sanitarnej w 

terenie objCtym opracowaniem,

2) odprowadzanie i oczyszczanie Wcieków wg. ustaleM 

zmienianego planu miejscowego.

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:

1) odprowadzanie i oczyszczanie wód deszczowych i 

roztopowych z wykorzystaniem istniej>cej w granicach 

opracowania sieci kanalizacji deszczowej oraz projekto-

wanej zmienianym planem sieci kanalizacji deszczowej 

do odbiornika podczyszczonych wód deszczowych i 

roztopowych,

2) dopuszcza siC rozwi>zania tymczasowe, polegaj>ce na 

zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na 

własnej działce – do czasu wybudowania kanalizacji 

deszczowej.

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

— dozwala siC stosowanie rozwi>zaM indywidualnych w 

oparciu o ekologiczne niskoemisyjne czynniki g rze jne 

np. olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa, 

pompy cieplne. Zakaz stosowania paliw stałych, których 

spalanie skutkuje ponadnormatywnym zanieczyszcze-

niem powietrza, zakaz dotyczy zabudowy nowowzno-

szonej.

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w energiC elektrycz-

n>:

1) adaptuje siC istniej>cy system uzbrojenia elektroener-

getycznego który realizuje zapotrzebowanie na energie 

elektryczn> zabudowy w terenie objCtym opracowa-

niem,

2) nowowznoszone obiekty realizuj>ce funkcje ustalone 

zmian> planu zasilać liniami kablowymi niskiego na-

piCcia przez zintegrowane zł>cza kablowe z układem 

pomiarowym zlokalizowanym na granicach działek.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w gaz:

— dopuszcza siC zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci 

gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarz>dza-

j>cego sieci> po wybudowaniu sieci w bezpoWrednim 

s>siedztwie terenu objCtego zmian> planu.

8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

1) wprowadza siC bezwzglCdny obowi>zek selektywnego 

postCpowania z odpadami komunalnymi. Ustala siC 

gromadzenie i selektywn> zbiórkC odpadów stałych, 

ich wywóz przez specjalistyczne słucby na wysypisko 

komunalne;

2) na obszarze zmiany planu zakazuje siC wykorzystywania 

i unieszkodliwiania odpadów technologicznych. Wyklu-

czone jest składowanie odpadów w celu ich unieszkod-

liwiania. Dopuszcza siC gromadzenie w/w odpadów 

w pojemnikach słuc>cych do czasowego gromadzenia 

z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacji i póaniej-

szy ich wywóz w celu utylizacji przez specjalistyczne 

jednostki;

Rozdział VIII

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów

§ 11

1. Dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania terenu 

do czasu realizacji ustaleM planu.

2. Zakazuje siC tymczasowego ucytkowania, zagospodarowa-

nia i urz>dzania terenu w sposób niezgodny z ustalonym 

w przedmiotowej zmianie planie.

Rozdział IX
Ustalenia szczegółowe (karty terenów)

dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi 

rócne sposoby ucytkowania

§ 12
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NUMER PORZĄDKOWY KARTY 
TERENU 64. 

POWIERZCHNIA JEDNOSTKI 
BILANSOWEJ 0,84 ha 

PORZĄDKOWY SYMBOL LITEROWY SEz 
OZNACZENIE FUNKCJI 
PRZEZNACZENIA 
PODSTAWOWEGO 

UM 

FUNKCJA PRZEZNACZENIA 
PODSTAWOWEGO 
JEDNOSTKI PLANU 

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWO - MIESZKANIOWY 

FUNKCJE USŁUGOWE 

Wszystkie funkcje usługowe z wyjątkiem funkcji, których realizacja powoduje: 

• przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, 
• wibracje o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza 

na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane, 
• powstawanie promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie 

zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska. 

FUNKCJE BEZWZGLĘDNIE 
ZAKAZANE W JEDNOSTCE 
PLANU 

Wszelkie funkcje nie związane z funkcją przeznaczenia podstawowego bądź 
związane z użytkowaniem obiektów funkcji przeznaczenia podstawowego mogące 
naruszyć istniejące przepisy w zakresie ochrony środowiska w szczególności 
normy jakości środowiska ustalone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 
roku w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 
powietrzu. 

01 

ZAGOSPODAROWANIE 
PODSTAWOWE JEDNOSTKI 
PLANU 

Zabudowa usługowo - mieszkaniowa 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− Przy sytuowaniu obiektów funkcji przeznaczenia podstawowego zachować odległości między budynkami i 
urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na 
sąsiednich działkach budowlanych, określone w obowiązujących przepisach szczegółowych. 

− Ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV i stref ochronnych wynikających z jej 
istnienia. 

− Do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablową w pasie terenu o szerokości 
2x7,5 m od osi linii, obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej. 

 
− Dopuszcza się sąsiedztwo działek o zabudowie usługowej z działkami o zabudowie mieszkaniowej, a także 

sąsiedztwo obiektów usługowych i mieszkaniowych na jednej działce lub na działkach sąsiednich. 
 
− Budowę, kształtować w dostosowaniu do form i wysokości zabudowy zlokalizowanej w najbliższym otoczeniu. 
 
− Powierzchnie utwardzone na terenie (np. podjazd samochodowy, dojście do domu i inne w zależności od sposobu 

zagospodarowania) wykonać z drobnowymiarowych elementów budowlanych w sposób zapewniający penetrację 
wód opadowych w grunt w miejscu opadu. 

 
− Na terenie jednostki przewidzieć lokalizację miejsc gromadzenia odpadów stałych. 
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− Teren wolny od zabudowy i utwardzeń zagospodarować zielenią urządzoną ze szczególnym, uwzględnieniem 
zieleni wysokiej. 

 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03 

− przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest uściślenie rozpoznania warunków 
geologicznych i hydrogeologicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

− Zachować wartościowe elementy środowiska naturalnego. 
− Dojścia i dojazdy utwardzać drobnowymiarowymi elementami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb 

gleby. 
− Unikać powierzchni gruntu bez utwardzeń lub bez pokrycia roślinnością niską (trawa, kwiaty) w celu uniknięcia 

zapylenia, kurzu gruntowego, zapiaszczania atmosfery. 
 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 04 

− nie ustala się 
 

05 WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

Poz. 357



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 16 — 1232 —

− zasady umieszczania 
nośników reklamowych 

− dopuszcza się lokalizowanie reklam wolno stojących przy ścianie budynku, 
stanowiących kompozycję z jego elewacją pod warunkiem, że ich powierzchnia nie 
jest większa niż 8m2, 

− dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji 
frontowej, o charakterze dostosowanym do estetyki elewacji, zawierających 
wizerunek oddający charakter usługi; powierzchnia szyldu maksymalnie do 2m2, 
dłuższe ramię równolegle do ściany budynku; wysokość umieszczenia szyldu 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy czym dolna krawędź szyldu na 
wysokości nie mniejszej niż. 2,5 m, 

− dopuszcza się lokalizowanie reklam wolno stojących w odległości nie mniejszej niż 
10 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 21 (ulica Główna SE.01KG) do skrajnego, 
od strony jezdni, elementu reklamy. 

− zasady umieszczania 
urządzeń technicznych 

− W ramach zagospodarowania terenów jednostki bilansowej dopuszcza się 
lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego i funkcji towarzyszącej z 
uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

− określenie nakazów, 
zakazów, dopuszczeń i 
ograniczeń w 
zagospodarowaniu 
terenów i realizacji 
obiektów budowlanych 

 
 

− zakaz stosowania szczelnych pokryć nawierzchni utwardzonych (np. wylewany 
beton, chodniki asfaltowe) 

− ustala się obowiązek stosowania drobnowymiarowych elementów ceramicznych lub 
betonowych jako pokrycia połaci dachowych dachów stromych (wysokich) 

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA NOWEJ ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

− dozwala się budowę nowych kubatur funkcji przeznaczenia podstawowego, 
− na działce zlokalizować urządzenia niezbędne dla prawidłowego realizowania funkcji przeznaczenia 

podstawowego, w tym: pojemniki na odpady stałe wraz z placem gospodarczym oraz tereny zieleni urządzonej i 
rekreacyjnej 

− linia zabudowy dla 
budowy obiektów 
funkcji przeznaczenia 
podstawowego 
wyższych niż jedna 
kondygnacja 
naziemna. 

− od strony pasa drogowego lub terenu o innym sposobie użytkowania:   

• nieprzekraczalna linię zabudowy w odległości 4m od linii rozgraniczającej pas 
drogowy lub teren o innym sposobie użytkowania zgodnie z przebiegiem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej rysunkiem planu. 

− od strony sąsiada:   

• w odległości określonej w obowiązujących w tym zakresie przepisach 
szczegółowych. 

− linia zabudowy dla 
budowy obiektów nie 
wyższych niż jedna 
kondygnacja 
naziemna. 

− od strony pasa drogowego lub terenu o innym sposobie użytkowania: 

• zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi. 

− od strony sąsiada:  

• dozwala się na sytuowanie zabudowy na granicy działki sąsiada pod warunkiem 
że długość zabudowy usytuowanej na granicy nie przekroczy 6m. 

− wielkości powierzchni 
zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki 

− nie więcej niż 45% powierzchni działki 

− powierzchnia 
biologicznie czynna, 

− nie mniej niż 35% powierzchni działki 

− wysokości zabudowy 

− zabudowa nowoprojektowana – maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym 
kondygnacja poddasza użytkowego oraz maksymalnie jedna kondygnacja 
podziemna, 

− poziom posadowienia posadzki parteru - maksymalnie 0,45 m nad poziomem 
działki w geometrycznym środku jego obrysu. 

− geometria dachu, − dachy wysokie (strome) kształtować jako dwuspadowe symetryczne lub 
wielospadowe o kącie nachylenia 25o - 55o, 

06 

− gabaryty projektowanej 
zabudowy, 

− w harmonijnym dostosowaniu do zabudowy otaczającej w nawiązaniu do typu 
zabudowy. 

 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A 
TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS 
ZIEMNYCH 

07 

− nie ustala się 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA LUB PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 08 

− wtórne podziały 
geodezyjne 

− Dozwala się na dokonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia 
samodzielnych działek budowlanych jednak nie mniejszych niż 1000 m2 lub działek 
pod drogi wewnętrzne dla obsługi komunikacyjnej nowowydzielonych lub działek 
lub ustanowienia służebności gruntowej w zakresie dojazdu dla ww działek.  
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− W ramach wykonywania ww wtórnych podziałów geodezyjnych ustala się 
obowiązek zapewnienia dojazdu kołowego do działek istniejących poprzez 
wydzielenie działek dojazdowych lub ustanowienie służebności gruntowej w 
zakresie dojazdu. 

− Na nowowydzielonych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla 
prawidłowego funkcjonowania nowej zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne 
funkcje towarzyszące (miejsce gromadzenia odpadów stałych, dojazd kołowy wraz 
z niezbędną ilością miejsc parkingowych wynikającą z nowej funkcji). Dojazdy do 
nowo wydzielonych działek wytyczyć w obrębie obszaru własności jako służebne 
dla nowowydzielonych z otaczających dróg lokalnych. 

 

− Dozwala się na dokonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych służących 
korektom w zakresie własności lub porządkującym istniejący podział, w 
dostosowaniu do treści Rozdziału VI Ustalenia dotyczące zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości oraz renty planistycznej. 

− minimalna szerokość 
frontów działek − nie miej niż 30m 

− minimalna 
powierzchnia działek 

− 1000 m2 

 

− kąt położenia granic 
działek w stosunku do 
pasa drogowego 

 
 

− prostopadle do linii rozgraniczających pasy drogowe 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W 
TYM ZAKAZ ZABUDOWY 
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− Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo istniejącej drogi krajowej (ulicy Głównej SE.01KG) zarządca drogi nie 
będzie ponosił kosztów związanych z budową urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami 
wynikającymi z sąsiedztwa istniejącej drogi (ustalenie dotyczy zarówno obecnych właścicieli nieruchomości 
będących w strefie niekorzystnego oddziaływania drogi krajowej jak i ich następców prawnych). 

− Bezwzględny nakaz utrzymania jakości norm środowiskowych w zakresie powietrza i hałasu oraz innych czynników 
mogących stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 

− Bezwzględny zakaz działalność powodującej: 
− hałas, ponad poziom dopuszczalny określony obowiązującymi przepisami, 
− przekroczenie normy jakości środowiska określonej w przepisach szczegółowych dotyczących 

dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu. 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

− układ komunikacyjny, 
sieci infrastruktury 
technicznej, parametry 
oraz klasyfikacja ulic 

− Teren jednostki wyposażony w pełny zakres infrastruktury technicznej z rezerwą 
mocy, ilości lub przyjęcia pozwalającą na realizacje ustaleń zmiany planu w 
zakresie nowych inwestycji funkcji przeznaczenia podstawowego lub 
towarzyszących. 

− Dojazdy z istniejących pasów drogowych połączonych z istniejącym systemem dróg 
publicznych. 

− Potrzeby w zakresie energii elektrycznej, telekomunikacji, kanalizacji sanitarnej i 
wody do celów spożywczych związane z użytkowaniem nowych obiektów funkcji 
przeznaczenia podstawowego lub towarzyszących zaspakajać poprzez podłączenie 
do nowowybudowanej sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych 
przez dysponenta medium. 

− Dozwala się odprowadzenie wód opadowych na teren jednostki bilansowej. 

− Ogrzewanie indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej 
opałowy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa, pompy cieplne. 

− warunki powiązań 
układu 
komunikacyjnego i 
sieci infrastruktury 
technicznej z układem 
zewnętrznym 

− Dozwala się ogrzewania systemowe z wykorzystaniem istniejącego centralnego 
systemu grzewczego opartego o produkcję ciepła przez jednostki 
wyspecjalizowane. 
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− wskaźniki w zakresie 
komunikacji 

− Na terenie działek przewidzieć miejsca postojowe lub garażowe dla samochodów 
osobowych w ilości 1 miejsce parkingowe dla 100 m2 powierzchni funkcji 
usługowej. 
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§ 13

  W granicach opracowania planu trac> moc ustalenia zmie-

nianego miejscowego planu zagospodarowania „Kobylnica 

– Południe”, zatwierdzonego uchwał> Nr XXIX/345/2005 Rady 

Gminy Kobylnica z dnia 29 kwietnia 2005 r.

§ 14

  Na cele nierolnicze i nieleWne przeznacza siC grunty rolne 

lub leWne dla których uzyskano zgody Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi lub Wojewody Pomorskiego na zmianC prze-

znaczenia w procedurze zmienianego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica – Południe” 

zatwierdzonego uchwał> Nr XXIX/345/2005 Rady Gminy 

Kobylnica z dnia 29 kwietnia 2005 r.

§ 15

  Uchwała obowi>zuje po upływie 30 dni od dnia jej ogłosze-

nia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz>cy Rady

Józef Gawrych

Zał>cznik nr 1

do uchwały Nr XXVI/362/2008 

Rady Gminy Kobylnica

z dnia 7 paadziernika 2008 r.
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Zał>cznik nr 2

do uchwały Nr XXVI/362/2008 

Rady Gminy Kobylnica

z dnia 7 paadziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE

o sposobie realizacji i zasadach fi nansowania zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego „Kobylnica – Południe” dotycz>cej terenu działki nr 725/9 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Rada Gminy Kobylnica po zapoznaniu siC z dokumentacj> 

formalno – prawn> zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego p.n. „Kobylnica – Południe” dotycz>cej 

terenu działki nr 725/9 rozwi>zaniami – ustala co nastCpuje:

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717 z póan. zm.) rozstrzygniCcie o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do za-

daM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania jest 

zał>cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W obszarze w/w planu nie przewiduje siC realizacji nowych 

układów drogowych i nowej infrastruktury technicznej 

nalec>cych do zadaM własnych gminy, o których mowa 

w art. 20 ust. 1 przywołanej wycej ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

Zał>cznik nr 3

do uchwały Nr XXVI/362/2008 

Rady Gminy Kobylnica

z dnia 7 paadziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. 

„Kobylnica – Południe” dotycz>cej terenu działki nr: 725/9

Rada Gminy Kobylnica po zapoznaniu siC z dokumenta-

cj> formalno-prawn> dotycz>c> uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. 

„Kobylnica – Południe” dotycz>cej terenu działki nr: 725/9 

rozstrzyga, co nastCpuje:

1. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu ww 

zmiany planu miejscowego oraz w terminie obligatoryjnym 

na oczekiwanie na uwagi, tj. 14 dni od ostatniego dnia 

wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du do Wójta 

Gminy Kobylnica wpłynCła jedna (1) uwaga Pana Michała 

Wielgomasa zamieszkałego przy ul. Kosynierów GdyMskich 

4/45, 76-200 Słupsku.

2. Po rozpatrzeniu uwagi wymienionej w punkcie 1 Rada 

Gminy Kobylnica postanawia jej nie uwzglCdniać.
3. Integraln> czCWci> zał>cznika nr 2 jest rozstrzygniCcie 

uwagi wniesionej do projektu zmiany planu miejscowego.

4. Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 art. 17 pkt 11, 12 oraz art. 18 pkt 1.) rozstrzygniCcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest zał>cznikiem do 

uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego p.n. „Kobylnica – Południe” dotycz>cej 

terenu działki nr: 725/9.

 Do dnia 20 sierpnia 2008 r. do UrzCdu Gminy Kobylnica 

w Kobylnicy wpłynCła 1uwaga (w formie pisemnej) Pana 

Michała Wielgomasa zamieszkałego przy ul. Kosynierów 

GdyMskich 4/45 w 76-200 Słupsku. Przedmiotowa uwaga 

wpłynCła 18 lipca 2008 r.

 RozstrzygniCcie w zakresie wniosku złoconego przez Pana 

Michała Wielgomasa.

 Dnia 18 lipca 2008 r. została złocona w formie pisemnej 

do UrzCdu Gminy Kobylnica uwaga przez Pana Michała 

Wielgomasa zamieszkałego przy ul. Kosynierów GdyMskich 

4/45 w 76-200 Słupsku.

 Uwaga ta została zakwalifi kowana jako uwaga do przedmio-

towej zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. 

zm.).

 Ponadto, nalecy stwierdzić, ce uwagC wniesiono w ustawo-

wym terminie, wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłoceniu do 

publicznego wgl>du zmiany planu miejscowego. W piWmie 

tym, Pan Michał Wielgomas zwrócił siC z proWb> o wpro-

wadzenie do planu wjazdu kołowego na działki nr: 725/15 

i 725/16 z drogi krajowej Nr 21. Rada Gminy Kobylnica 

postanawia jej nie uwzglCdnić.
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