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źaJącznik nr 1 do uchwaJy Nr XXXVł220ł09 

Rady Gminy Go`cino 
z dnia 23 kwietnia 2009 rŁ (”ozŁ 1141) 

 

 
WŹSOKO_Ć ŚOŚATKÓW FUNKCŹJNŹCH 

ŚLA STANOWISK KIśROWNICźŹCH 
 

 
Stanowisko 

 
Miesięcznie 
w zJotych 

  
 
1) dyrektor szkoJy (zes”oJu szkóJ) liczącej: 
 

a) do 12  oddziaJów, 
b) od 12 do 15 oddziaJów 
c) od 16 do 20 oddziaJów 

 
2) wicedyrektor szkoJy (zes”oJu szkóJ) 

 
 
 

350,00-650,00 
400,00-700,00 
450,00-900,00 

 
250,00-550,00 

 
 

PozŁ ńń42 
 

UCHWAIA NR XXIIIł269łŃ9 
Rady Gminy KoJbaskowo 
z dnia 3Ń marca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie BarnisJaw - gmina 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; 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) 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 Xł118ł07 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 19 listo”ada 2007 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania, ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowoｬ zatwier-
dzonym uchwaJą Nr XXXIIIł434ł06 z dnia 12 czerwca 2006 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-
rowania ”rzestrzennego w obrębie BarnisJaw - gmina KoJbaskowoŁ 
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§ 2Ł 1Ł Plan miejscowy obejmuje obszar ”oJowony w obrębie BarnisJaw o Jącznej ”owierzchni 131,4124 ha, 

a granice ”lanu miejscowego okre`lone na rysunku ”lanu w skali 1:2000 wyznaczają: od ”oJudnia - ”oJu-
dniowa granica dziaJki nr 208; od zachodu - granica ”aLstwa; od ”óJnocy - ”óJnocne, ”óJnocno-zachodnie 
i ”óJnocno-wschodnie granice dziaJek nr 178ł10, 227ł2 oraz wydzielony Jamaną linią fragment dziaJki 
nr 178ł5; od wschodu - zachodnia krawędu drogi ”owiatowej nr 0624ź w kierunku Będargowa i zachod-
nia granica terenów kolejowychŁ 

2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:2000; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego  

  gminy KoJbaskowoｬ; 
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 usJugowe, letniskowo-”ensjonatowe i re-
kreacyjno-s”ortowe - ”ole golfowe oraz na cele komunikacji i infrastruktury technicznejŁ 

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

1) 1ŁMP - teren zabudowy ”ensjonatowej § 7; 
2) 2ŁU - teren usJug § 8; 
3) 3ŁU, 4ŁU - tereny usJug § 9; 
4) 5ŁUT - teren usJug turystycznych § 10; 
5) 6ŁUTI - teren rekreacji indywidualnej § 11; 
6) 7ŁMOP - teren miejsca obsJugi ”odrównych § 12; 
7) 8ŁUS, 9ŁUS - tereny s”ortu i rekreacji - ”ole golfowe oraz urządzenia s”ortowe § 13; 
8) 10ŁKS - teren obsJugi komunikacji - ”arking § 14; 
9) 11ŁR - teren rolny istniejący § 15; 
10) 12ŁźL, 13ŁźL - tereny lasów istniejących § 16; 
11) 14ŁźI, 15ŁźI, 16ŁźI - tereny zieleni izolacyjnej § 17; 
12) 17ŁźP - teren zieleni ”arkowej § 18; 
13) 18Łś, 19Łś, 20Łś - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki § 19; 
14) 21ŁIT - teren urządzeL infrastruktury technicznej § 20; 
15) 1ŁKŚŁA6 - droga ”ubliczna krajowa - istniejąca autostrada A6 § 21; 
16) 2ŁKŚŁL - droga ”ubliczna klasy lokalnej § 22; 
17) 3ŁKŚŁŚ - droga ”ubliczna klasy dojazdowej § 23; 
18) 4ŁKŚŁŚ - droga ”ubliczna klasy dojazdowej § 24; 
19) 5ŁKPj - ciąg ”ieszojezdny § 25Ł 

§ 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 z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym, 
w tym zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego w obszarze ”lanu: 

1) droga ”ubliczna krajowa w klasie autostrady (A6) oznaczona w ”lanie symbolem 1ŁKŚŁA6 - na wscho-
dzie i na zachodzie wJączona w dalszy ”rzebieg drogi ”oza obszarem ”lanu; 

2) droga ”ubliczna, o kategorii do ustalenia w odrębnym ”ostę”owaniu, oznaczona w ”lanie symbolem 
2ŁKŚŁL - na wschodzie wJączona do drogi ”owiatowej nr 0624ź w kierunku Będargowa ”oza obsza-
rem ”lanuŁ 

§ 6Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

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

3) nawisach - rozumie się wystę” ”oJaci ”oza `cianę szczytową budynku; 
4) 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; 
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5) 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; 

6) 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; 

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

8) 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 Teren zabudowy ”ensjonatowejŁ 
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RozdziaJ 3 
źMIANA PRźśźNACźśNIA GRUNTÓW ROLNŹCH 

§ 26Ł 1Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze 
o Jącznej ”owierzchni - 95,2551 ha, w tym: 

1) grunty klasy RIIIb o ”owierzchni 4,04 ha - za zgodą Ministra Rolnictwa i Gos”odarki vywno`ciowej - 
decyzja znak GźUŁogŁ0602łź-81593ł91 z dnia 17 li”ca 1991 rŁ; 
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2) grunty klasy RIV o Jącznej ”owierzchni 43,808 ha, w tym grunty klasy RIVa, Bi-RIVa, dr-RIVa, RIVb, 

dr-RIVb, dr-LzIV o Jącznej ”owierzchni 18,1735 ha - za zgodą Ministra Rolnictwa i Gos”odarki vyw-
no`ciowej - decyzja znak GźUŁogŁ0602łź-81593ł91 z dnia 17 li”ca 1991 rŁ oraz grunty klasy RIVa, 
W-RIVa, dr-RIVa, RIVb o Jącznej ”owierzchni 25,6345 ha - za zgodą Wojewody źachodnio”omorskie-
go - decyzja znak: SR-R-6-7711-71ł2003 z dnia 5 lutego 2004 rŁ; 

3) grunty klasy RV o Jącznej ”owierzchni 40,636 ha, w tym grunty klasy RV, PsV, Bi-RV, dr-RV 
o Jącznej ”owierzchni 18,6575 ha - za zgodą Wojewody SzczeciLskiego - decyzja znak GNGŁn-
5,6014-1-48ł91 z dnia 24 li”ca 1991 rŁ; 

4) grunty klasy RVI o Jącznej ”owierzchni 6,7711 ha, w tym grunty klasy RVI, dr-RVI o Jącznej ”o-
wierzchni 3,8952 ha - za zgodą Wojewody SzczeciLskiego - decyzja znak GNGŁn-5,6014-1-48ł91 
z dnia 24 li”ca 1991 rŁ 

2Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów le`nych na cele niele`ne o Jącznej ”owierzchni 2,2261 ha, 
w tym o ”owierzchni 0,2553 ha - za zgodą za zgodą Wojewody SzczeciLskiego - decyzja znak GNGŁn-
5,6014-1-48ł91 z dnia 24 li”ca 1991 rŁ oraz o ”owierzchni 1,9708 ha - za zgodą MarszaJka Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiego (znak WRiO_-IV-śN-6140-30ł08 z dnia 22 ”audziernika 2008 rŁ)Ł 

3Ł WyJączenie gruntów z ”rodukcji rolniczej i le`nej nastą”i na cele okre`lone w rozdziale 2 niniejszej 
uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 
USTALśNIA KOKCOWś 

§ 27Ł W granicach niniejszej zmiany ”lanu tracą moc ustalenia obowiązującego miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego uchwalonego uchwaJą Nr XXł267ł04 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 
25 ”audziernika 2004 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 85, ”ozŁ 1571)Ł 

§ 28Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

§ 29Ł 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 XXIIIł269ł09 

Rady Gminy KoJbaskowo 
z dnia 30 marca 2009 rŁ (”ozŁ 1142) 

źaJącznik nr ń 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 46 ｦ 7692 ｦ PozŁ 1142

 

źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (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), Rada Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co nastę”uje: 

do ”rojektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu 
na `rodowisko, nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumen-
tacji formalno”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 

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 ”rze-
strzennym (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) 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: 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), stanowią zadania wJasne gminyŁ 

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 10ŁKS budowa ”arkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną  
infrastrukturą funkcjonalną i techniczną 

2 14ŁźI, 15ŁźI, 16ŁźI urządzenie zieleni izolacyjnej  

3 17ŁźP urządzenie zieleni ”arkowej wraz z niezbędną infrastrukturą funkcjonalną  
i techniczną 

4 2ŁKŚŁL budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
5 3ŁKŚŁŚ, 4ŁKŚŁŚ budowa 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; 
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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 


