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§ 3. Okre`la się s”osób 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 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naru-

szenie ustaleL ”lanu; 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym ”lanie, ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zmiany: z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, 

poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Gminy w KoJbaskowie ”od nazwą ｭWieloletni ”lan 
inwestycyjny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 

§ 5. 1. źadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji sanitar-

nej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 rŁ o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu 
`cieków (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, zmiany: z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, 

poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 130, poz. 1807, Nr 85, poz. 729) ze `rodków wJasnych 
”rzedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Gminy w KoJbaskowie wielo-

letnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wskazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, Nr 203, poz. 1966; 

z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959). 

Poz. 1959 

 

UCHWAIA NR XXVIIł3ńŃłŃ9 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia ń4 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów w obrębie geodezyjnym PargowoŁ 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 

Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413) uchwala się, co nastę”uje: 
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ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. W związku z uchwaJą Nr XII/141ł08 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 1 lutego 2008 r. o przy-

stą”ieniu do s”orządzania miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, ”o stwierdzeniu zgod-

no`ci ”rzyjętych ustaleL ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
KoJbaskowo, uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów w obrębie geo-

dezyjnym Pargowo, zwany dalej planem. 

2. Granice ”lanu obejmują teren dziaJek ”oJowonych nad Odrą źachodnią o nr 15/2, 15/3, 15/4, 15/5 

i 16dr oraz teren czę`ci dziaJki nr 6ł3Ł CaJy teren ”okazany jest na rysunku ”lanu oraz na wyrysie ze Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo, uchwalonego 
uchwaJą Rady Gminy KoJbaskowo Nr XXXIII/434/06 z 12 czerwca 2006 rŁ Granice ”lanu mają nastę”ują-
cy przebieg: 

ｦ od strony ”óJnocnej - granica obrębu i jednocze`nie granica dziaJki cieku wodnego nr 105W i dziaJki 
le`nej nr 432 w obrębie Kamieniec, 

ｦ od strony zachodniej - granica obrębu i jednocze`nie granica dziaJek le`nych nr 434 i 436 w obrębie 
Kamieniec, ”rzedJuwenie granicy w kierunku ”oJudniowym oraz granica dziaJki drogi `ród”olnej nr 8/1 

w obrębie Pargowo, 
ｦ od strony ”oJudniowej - linia ”ozioma, ”rosto”adJa do brzegu Odry źachodniej - na ”rzedJuweniu ”óJ-

nocnej granicy dziaJki le`nej nr 438 w obrębie Pargowo, 
ｦ od strony wschodniej - linia brzegowa rzeki Odry źachodniej, tjŁ granica dziaJki nr 7ł2W” stanowiącej 

wody powierzchniowe Odry Zachodniej. 

3. Przedmiotem ”lanu są tereny Jąk i nieuwytków ”rzeznaczone w Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo na cele zalesieniaŁ Iączna ”owierzchnia terenów 
objętych ”lanem wynosi 47,238 ha. 

4. Integralną czę`cią ”lanu są: 

1) zaJącznik nr 1 zawierający rysunek ”lanu w skali 1: 5000; 
2) zaJącznik nr 2 zawierający wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy KoJbaskowo; 
3) zaJącznik nr 3 zawierający okre`lenie s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 zawierający okre`lenie s”osobu realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŁ 

§ 2. 1. Śefinicje ”ojęć i sformuJowania terminów uwywane w ”lanie nalewy rozumieć jako towsame 
z ”ojęciami i sformuJowaniami okre`lonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a takwe w ”rze”isach odrębnych lub szczególnych, w szczególno`ci - w ustawie o ochronie gruntów rol-

nych i le`nych, ustawie o ochronie ”rzyrody, ustawie o ochronie `rodowiska, ustawie o gos”odarce nie-

ruchomo`ciami, ustawie o ”rzeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia - z uwzględnieniem biewących 
nowelizacji wwŁ aktów ”rawnychŁ 

2. Ilekroć w ”lanie uwywa się innych ”ojęć, takich jak: 

1) plan ochrony obszaru Natura 2000 - nalewy ”rzez to rozumieć dokument ustanawiany ”rzez wJa`ciwy 
organ ochrony ”rzyrody, zawierający mŁinŁ o”is warunków zachowania lub ”rzywrócenia wJa`ciwego 
stanu ochrony siedlisk i gatunków objętych ochroną oraz wykaz zadaL ochronnych z okre`leniem 
sposobu ich wykonywania, rodzaju, zakresu i lokalizacji, na okres ich realizacji; 

2) ogrodzenie monolityczne - nalewy ”rzez to rozumieć ogrodzenie stanowiące szczelną, trwale związaną 
z gruntem ”rzegrodę uniemowliwiającą ”rzemieszczanie się zwierząt, ogląd terenu czy swobodne 
”rze”Jywy mas ”owietrza; 

3) u”roszczony ”lan urządzania lasu - nalewy ”rzez to rozumieć ”lan o”racowany na ”odstawie ustawy 
o ”rzeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; 

4) strefa W I ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych - grodzisko - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
wystę”owania stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji organu wJa`ciwego w zakresie 
ochrony dóbr kultury, na którym zakazuje się ”rowadzenia wszelkich ”rac ziemnych; 
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5) siedlisko przyrodnicze - nalewy ”rzez to rozumieć obszar lądowy lub wodny, naturalny, ”óJnaturalny 
lub antro”ogeniczny, wyodrębniony w o”arciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, będący 
miejscem wystę”owania ro`lin, zwierząt lub grzybów w ciągu caJego wycia lub dowolnym stadium ich 

rozwoju; 

6) strefa brzegowa zwana takwe strefą ”obrzewa - nalewy ”rzez to rozumieć ”as lądu i wody bez”o`red-

nio ”rzylegające do siebie, o szeroko`ci od kilku do kilkudziesięciu metrów w zalewno`ci od ”oJowenia 
lądu nŁ”ŁmŁ, gdzie toczą się lub mogą się toczyć ”rocesy ”rzyrodnicze s”ecyficzne dla tego ekosys-

temu o ile nie ulegJy one zakoLczeniu lub ”rzerwaniu w efekcie dotychczasowej dziaJalno`ci czJowie-

ka; strefa brzegowa jest lub mowe być miejscem wystę”owania zjawisk hydrologicznych, tjŁ okreso-

wych zalewów i ”odto”ieL, terenem ”otencjalnego wystę”owania szuwaru ro`lin s”ecyficznych dla 
tej strefy, olsów i Jęgów; 

7) teren elementarny - nalewy ”rzez to rozumieć teren s”ójny wewnętrznie ”od względem zorganizowa-

nia, przeznaczenia lub sposobu zagospodarowania, wyodrębniony liniami rozgraniczającymi, wyrów-
niony oznakowaniem zawierającym mŁinŁ symbol ”odstawowej funkcji terenu; w granicach terenu 
funkcjonalnego do”uszcza się stosowanie wydzieleL wewnętrznych, okre`lonych na rysunku ”lanu, 
wynikających ze s”ecyfiki uwarunkowaL i sformuJowanych ustaleL; 

8) wJa`ciwy stan ochrony siedliska ”rzyrodniczego - nalewy ”rzez to rozumieć stan, w którym naturalny 
zasięg siedliska ”rzyrodniczego i ty”owe dla tego siedliska gatunki tworzą ukJad równowagi o”artej 
na co najmniej stabilizacji struktury i wielko`ci obszaru zajętego ”rzez to siedlisko oraz wystę”owaniu 
funkcji koniecznych do dJugotrwaJego utrzymania się siedliska w ”rzyszJo`ci; 

9) wJa`ciwy stan ochrony gatunku - nalewy ”rzez to rozumieć stan, w którym dane o dynamice liczeb-

no`ci ”o”ulacji tego gatunku wskazują, we gatunek jest trwaJym skJadnikiem wJa`ciwego dla niego 
siedliska, naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się ”rze-

widzieć ”rzyszJo`ci oraz od”owiednio duwe siedlisko dla utrzymania się ”o”ulacji tego gatunku istnieje 
i ”rawdo”odobnie nadal będzie istniaJoŁ 

§ 3. W ”lanie okre`la się zasady zawarte w artŁ 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym związane wyJącznie z ”rzedmiotem ”lanu i ”roblematyką wystę”ującą na jego obszarzeŁ 
I tak nie okre`la się: 

1) ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linii zabu-

dowy, gabarytów obiektów i wskauników intensywno`ci zabudowy; 
2) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŁ 

ŚZIAI II 
USTALENIA PLANU 

 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. 1. CaJy obszar ”lanu wydziela się jako jeden teren elementarny oznakowany symbolem źLłźN, 
na którym ustala się ”rzeznaczenie: obszar zalesiony i zadrzewiony Jęgowo-Jąkowy, stanowiący zieleL na-

turalną, nieurządzoną z mowliwo`cią dostę”u ”ublicznegoŁ 

2. Na wskazanym terenie elementarnym - ”oza nasadzeniami drzew do”uszcza się lokalizację ele-

mentów zagos”odarowania takich jak: 

1) obiekty i urządzenia związane bez”o`rednio ze s”osobem le`nego uwytkowania terenu: ”a`niki, wiewe 
obserwacyjne zwierzyny tzwŁ ambony, drogi i ”olany `ródle`ne it”Ł; 

2) rowy, kanaJy oraz inne niezbędne urządzenia wodne wynikające z ”otrzeb okre`lonych na ”odstawie 
prze”isów odrębnych n”Ł ustawy Prawo wodne; 

3) zagos”odarowanie stanowiące elementy maJej architektury, związane z dostę”em ”ublicznym, w tym 
z turystyką kwalifikowaną i edukacją ekologiczną n”Ł `ciewki ekologiczne, tablice informacyjne, ”osie-

dziska itp. 

3. Na caJym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów i zagos”odarowania związanych z turystyką 
i rekreacją masowąŁ 
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RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego, ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego oraz wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 5. 1. Na caJym obszarze zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych oraz wykorzystywania te-

renu niezgodnie z ”rzeznaczeniem, w szczególno`ci lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko w rozumieniu ”rze”isów Roz”orządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listo”ada 2004 r. 

w s”rawie okre`lenia rodzajów ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko oraz 
szczegóJowych uwarunkowaL związanych z kwalifikowaniem ”rzedsięwzięcia do s”orządzenia raportu 

o oddziaJywaniu na `rodowisko (ŚzŁ U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 92, 

poz. 769 i Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105). 

2. Na caJym obszarze ”lanu ustala się zakaz: 

1) realizacji ”rzedsięwzięć kolizyjnych zgodnie z brzemieniem art. 33Ł1Ł ustawy z dnia 3 ”audziernika 
2008 rŁ o zmianie ustawy o ochronie ”rzyrody i niektórych innych ustaw (ŚzŁ U. z 2008 r. Nr 201, 

poz. 1237); 

2) wycinki drzew i krzewów oraz likwidacji innej ro`linno`ci wJa`ciwej dla ty”ologii strefy brzegowej  

Odry źachodniej; zakaz nie dotyczy wycinki drzew i krzewów koniecznej ”rzy realizacji robót związa-

nych z utrzymaniem szlaku weglownego; 
3) naruszania integralno`ci obszaru Natura 2000 obejmującego tereny ”oJowone równiew ”oza granicami 

planu; 

4) dziaJaL ”ogarszających warunki rozwoju ro`linno`ci s”ecyficznej dla strefy brzegowej oraz ogranicza-

jących jej wykorzystanie ”rzez gatunki fauny, w szczególno`ci ”taki, dla ochrony których wyznaczo-

no obszar Natura 2000 (zgodnie z wytycznymi planu ochrony Natura 2000); 

5) dziaJaL ”owodujących zmiany stosunków wodnych, w tym likwidację systemu rowów, kanaJów i za-

stoisk wodnych, w których wytworzyJy się warunki `rodowiskowe dla bytowania zwierząt i ”taków 
oraz wystę”owania ro`lin rzadkich i chronionych (n”Ł ”o”rzez dodatkowe melioracje osuszające, za-

sy”ywanie, zaorywanie, usuwanie ro`linno`ci wysokiej); 
6) zanieczyszczania nawozami i `rodkami ochrony ro`lin oraz degradacji ”o”rzez wysy”ywanie `mieci, 

od”adów it”Ł; 
7) ”rzemieszczania, usuwania i wywowenia warstw wierzchnich gleby ”oza obszar objęty ”lanem; 
8) ograniczania dziaJaL związanych z utrzymaniem szlaku weglugowego na Odrze źachodniej, w tym ko-

rzystania z wód, wystawiania oznakowania nawigacyjnego wzdJuw rzeki, utrzymywania lub wykony-

wania ubez”ieczeL brzegów; 
9) ”ozyskiwania kruszyw lub innych surowców naturalnych; 
10) utwardzania nawierzchni dróg le`nych i ”olnych w formie nawierzchni nie”rze”uszczalnych n”Ł bitu-

micznych; 

11) stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL betonowych oraz innych ogrodzeL monolitycznych utrudnia-

jących ”rzemieszczanie się zwierząt i ”rze”Jywy mas ”owietrza; 
12) lokalizacji no`ników reklamowych; zakaz nie dotyczy tablic dydaktycznych związanych z krzewieniem 

wiedzy o faunie i florze obszarów ”rzyodrzaŁ 

3. Wszelkiego rodzaju konserwacje i roboty związane z utrzymaniem szlaku weglownego na rzece  
Odrze źachodniej i kanaJach ”owiązanych z rzeką nalewy realizować z zastosowaniem technik ekoinwynierii; 
do”uszcza się materiaJy budowlane ”ochodzenia naturalnego za”ewniające utrzymanie lub ”owstanie no-

wych siedlisk dla zbiorowisk ro`linno`ci strefy brzegowej stanowiącej nisze dla fauny s”ecyficznej dla 
strefy brzegowejŁ Śo”uszcza się n”Ł: gabiony, geosiatki, geo”refabrykaty oraz ”Jotki faszynowe i trans-

”lantacje wodnej ro`linno`ci brzegowej z innych miejsc. 

4. Śla caJego obszaru obowiązuje o”racowanie ”lanu zalesienia w formie u”roszczonego ”lanu urzą-
dzania lasu zgodnie z ”rze”isami ustawy o ”rzeznaczeniu gruntów rolnych do zalesieniaŁ 

5. Przy o”racowaniu ”lanu urządzania lasu nalewy uwzględnić wszystkie rozpoznane (Waloryzacja 

”rzyrodnicza gminy KoJbaskowo, ekofizjografia s”orządzona do niniejszego ”lanu) i dodatkowo ujawnione 
w trakcie szczegóJowych ”rac ”rojektowych i zalesieniowych walory ”rzyrodnicze i inne uwarunkowania 
ekofizjograficzne. 
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6. Opracowanie ”lanu urządzania lasu ”owinno być ”o”rzedzone analizą s”orządzoną ”od kątem 
mowliwo`ci ”owstania niekorzystnych skutków dla form ochrony ”rzyrody, o których mowa w rozdziale 4 
§ 7 ust. 1 i 2 niniejszego ”lanuŁ Ostateczny dobór ilo`ci i gatunków nasadzeL ”owinien wynikać z wnio-

sków ”Jynących z ”rze”rowadzonej analizyŁ 

7. Przy o”racowaniu ”lanu urządzania lasu obowiązują ograniczenia nasadzeL drzew do gatunków 
rodzimych, wJa`ciwych dla rodzaju gleb i bioty”u wystę”ującego w strefie brzegowejŁ Jednocze`nie obo-

wiązuje nakaz stosowania rozwiązaL ”rojektowych za”ewniających maksymalną równorodno`ć biologiczną 
nowej zieleni; równicowanie gatunkowe nasadzeL nalewy stosować w szczególno`ci ”rzy granicy strefy 
zagrowonej ”owodzią; w`ród gatunków ty”owych dla obszarów zalewowych wskazuje się takie jak: olsza 
czarna, brzoza brodawkowata, jesion wyniosJy, wiąz szy”uJkowy, to”ola czarna, to”ola biaJa, wierzba bia-

Ja, wierzba krucha lub inne gatunki wskazane ”rzez nadle`nictwo s”rawujące zarząd terenuŁ 

8. Rozstrzygnięcia ”rojektowe ”lanu urządzania lasu i dziaJania realizacyjne ”owinny zmierzać do: 

1) utrzymania wJa`ciwego stanu ochrony siedlisk ”rzyrodniczych i wJa`ciwego stanu ochrony gatunków 
w miejscach szczególnie narawonych na eks”ansję ro`lin nie”owądanych; obowiązuje sukcesywna eli-
minacja nie”owądanych drzew, krzewów i bylin oraz zastę”owanie ich gatunkami ”rzyjaznymi chro-

nionym formom ”rzyrody; wymóg nalewy realizować między innymi ”o”rzez lokalne zaniechania nasa-

dzeL, utrzymanie (ksztaJtowanie) ”olan le`nych czy stref obniweL zastoiskowych wód; 
2) utrzymania w nalewytym stanie koryt cieków naturalnych oraz kanaJów; 
3) za”ewnienia swobodnego s”Jywu wód ”owodziowych i lodówŁ 

9. Nowe nasadzenia drzew mogą objąć jedynie czę`ć obszaru oznakowanego symbolem źLłźN; Jącz-

na ”owierzchnia nasadzeL nie ”owinna ”rzekroczyć 30 ha, co stanowi okŁ 64% ”owierzchni caJego ob-

szaru objętego ”lanemŁ 

10Ł Ustala się nie”rzekraczalną linię nasadzeL drzew od linii brzegowej rzeki Odry źachodniej w odle-

gJo`ci wyznaczonej granicą obszaru zagrowonego ”owodzią, z ”ominięciem terenu ”rojektowanego uwytku 
ekologicznego ”nŁ ｭIąki koJo Pargowaｬ (wydzielenie wewnętrzne źN) - zgodnie z rysunkiem planu. 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 6. 1. W granicach okre`lonych na rysunku ”lanu - ustanawia się strefę W I ”eJnej ochrony stano-

wisk archeologicznych o nr rejestracyjnym Pargowo (AZP:33-04/13). 

2. Na terenach objętych granicą strefy W I zakazuje się wszelkiej dziaJalno`ci związanej z ”racami 
ziemnymi (inwynierskiej, budowlanej i innej ty”u ko”anie studni, melioracje, karczunek, nasadzania drzew 
itd.). W ”rzy”adku ”odjęcia jakiejkolwiek innej (niw wymieniona) dziaJalno`ci wynikającej ze s”osobu uwyt-

kowania terenu ustala się nakaz wystę”owania do Wojewódzkiego Konserwatora źabytków o szczegóJo-

we wytyczne. 

3. Na obszarze ”lanu znajdującym się ”oza strefą W I ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych - 
w ”rzy”adku ”rac ziemnych u”rawdo”odabniających (z uwagi na sąsiedztwo stref archeologicznych) od-

krycie ”rzedmiotu, który jest zabytkiem - obowiązuje ”ostę”owanie okre`lone ”rze”isami odrębnymi dotŁ 
ochrony zabytkówŁ 

RozdziaJ 4 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych a takwe zagrowonych powodzią 

§ 7. 1. CaJy obszar ”lanu ”odlega ochronie ustawowej o”artej na decyzji o ustaleniu obszaru s”ecjal-

nej ochrony ”taków Natura 2000 ｭŚolina Śolnej Odryｬ PLB 320003 i ”rojektowanego obszaru s”ecjalnej 
ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚolna Odraｬ PLH320037Ł Przy dziaJaniach związanych z ”lanowanym za-

lesieniem obowiązuje uwzględnienie wytycznych wynikających z ”lanu ochrony obszaru Natura 2000 
i stosowanie ”rocedury ”ostę”owania okre`lonej w ”rze”isach ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. 

o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska 
oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko (ŚzŁ U.08 Nr 199, poz. 1227). 
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2. Wyznacza się teren wydzielenia wewnętrznego oznakowany symbolem źN, stanowiący projekto-

wany uwytek ekologiczny ”nŁ ｭIąki koJo Pargowaｬ (Uś21) stanowiący siedlisko okre`lane jako niwowe Jąki 
uwytkowane ekstensywnie - kod Corine 38Ł22, ŚyrŁ HabitŁ 6510Ł Uwytek usytuowany jest w ”óJnocnej 
czę`ci terenu (dzŁ nr 15/2, 15/3, 15/4 i 15/5) - na styku z dziaJkami le`nymi nr 432 i 434 (obręb Kamie-

niec) - zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Na terenie ”rojektowanego uwytku ekologicznego ”nŁ ｭIąki koJo Pargowaｬ (Uś21) ustala się nakaz 
utrzymania terenu w stanie naturalnym, bez mowliwo`ci nasadzeL; do”uszcza się utrzymanie naturalnej 
sukcesji drzew, jeweli nie będzie ona miaJa w”Jywu na eliminację charakterystycznych gatunków zbioro-

wisk JąkowychŁ 

4. W ”rzy”adku samoistnego ”owstania na obszarze ”lanu, w szczególno`ci w strefie brzegowej, ja-

kichkolwiek innych niw wymieniony w ustŁ 3 siedlisk ”rzyrodniczych wymienionych na li`cie zaJącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory, stanowisk i siedlisk chronionych gatunków ro`lin oraz zwierząt ujętych na li`cie zaJącznika II 
do tej dyrektywy oraz siedlisk ”taków ujętych na li`cie zaJącznika I Śyrektywy Rady 79ł409łśWG z dnia 
2 kwietnia 1979 rŁ w s”rawie ochrony dzikich ”taków, dla ochrony których wyznacza się obszar Natura 
2000 a takwe stanowisk i siedlisk gatunków grzybów, ro`lin i zwierząt objętych ochroną gatunkową obo-

wiązuje ewidencja i ochrona ”rawna wwŁ obszarów siedliskŁ 

5. W dziaJaniach realizacyjnych związanych z ”lanowanym zalesieniem nalewy takwe uwzględnić inne 
aspekty ochrony i ich w”Jyw na Park Krajobrazowy Śolina Śolnej Odry ”oJowony na wschód od linii brze-

gowej Odry źachodniej stanowiącej granicę ”lanuŁ 

6. Okre`la się obszar zagrowenia ”owodziowego wodą 1% obejmujący teren ”omiędzy linią brzegową 
stanowiącą wschodnią granice ”lanu a granicą terenów zalewowych ”okazaną na rysunku ”lanuŁ 

RozdziaJ 5 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 8. 1. Na caJym obszarze ”lanu obowiązuje zakaz ”odziaJu terenu nie wynikający z ”lanu urządzania 
lasu z wyJączeniem ”odziaJów związanych z ustalaniem linii brzeguŁ 

2. Śo”uszcza się okresowe wygradzanie szkóJek le`nych ”od warunkiem za”ewnienia mowliwo`ci 
staJego dostę”u do linii brzegowej Odry źachodniej w ”asie szeroko`ci co najmniej 50 m. 

RozdziaJ 6 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu 

§ 9. 1. Na caJym obszarze ”lanu zakazuje się: 

1) uwytkowania terenu ”rzez ”odmioty nie”ubliczne lub nie będące stowarzyszeniami celowymi związa-

nymi z charakterem uwytkowania obszaru; 
2) lokalizacji budowli nie związanych z zakresem okre`lonym w § 4 ust. 2 niniejszej uchwaJy; 
3) lokalizacji skJadowisk wszelkiego ty”u, n”Ł refulatu z Odry źachodniejŁ 

RozdziaJ 7 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenów 

§ 10. źakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych oraz innego zagos”odarowania tymczasowego 
nie związanego z ”lanem urządzania lasuŁ 
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RozdziaJ 8 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opJatę, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 ustawy 

§ 11. Ustala się stawkę z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

ŚziaJ III 
PRZśPISY KOKCOWś 

§ 12. źmienia się strukturę ”rzeznaczenie gruntów - z rolnych na cele zalesieniaŁ PrzeksztaJcenie 
obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni do 30 ha, w tym: pastwisk PsV - do 22,5 ha oraz nieuwytków N - 
do 7,5 ha - na ”odstawie niniejszej uchwaJyŁ 

§ 13. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej UrzęduŁ 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Edward Sroka 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXVII/310/09 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 14 wrze`nia 2009 r. (poz. 1959) 

ZaJącznik nr ń 
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ZaJącznik nr 2 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Pargowo 

W trakcie wyJowenia ”lanu do ”ublicznego wglądu, które odbywaJo się w dniach od 29 maja do 19 
czerwca 2009 r., w tym takwe w dniu wyznaczonym na dyskusję ”ubliczną, tjŁ 19 czerwca nie zostaJy 
zgJoszone wadne uwagi do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów 
w obrębie geodezyjnym PargowoŁ 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania 

W związku z artŁ 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) stwierdza 

się, ze na obszarze ”lanu ”rzeznaczonym do zalesienia nie ”rzewiduje się realizacji wadnych inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ W ”owywszej sytuacji wy-

móg okre`lenia zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej jest bezprzedmiotowy. 

Poz. 1960 

 

UCHWAIA NR XXXIVł2Ń8ł2ŃŃ9 

Rady Gminy Marianowo 

z dnia 24 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie okre`lenia wysoko`ci stawek podatku od nieruchomo`ci na 2ŃńŃ rokŁ 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rŁ o ”odatkach i o”Jatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz 

z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się nastę”ujące stawki ”odatku od nieruchomo`ci: 

1) od ”owierzchni uwytkowej budynków mieszkalnych lub ich czę`ci - 0,58 zJ od 1 m2; 

2) od ”owierzchni uwytkowej budynków lub ich czę`ci związanych z dziaJalno`cią gos”odarczą oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich czę`ci zajętych na ”rowadzenie dziaJalno`ci gos”odarczej - 17,66 zJ 
od 1 m2; 

3) od ”owierzchni uwytkowej budynków lub ich czę`ci zajętych na ”rowadzenie dziaJalno`ci gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaJem siewnym - 9,23 zJ od 1 m2; 

4) od ”owierzchni uwytkowej budynków zajętych na ”rowadzenie dziaJalno`ci gos”odarczej w zakresie 
udzielania `wiadczeL zdrowotnych - 3,98 zJ od 1 m2; 

5) od ”owierzchni uwytkowej ”ozostaJych: 
a) budynków lub ich czę`ci uwytkowanych ”rzez rolników emerytów i rencistów, w których nie jest 

”rowadzona dziaJalno`ć gos”odarcza - 3,03 zJ od 1 m2, 


