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UCHWAIA NR XXXV/414/10 

 RADY GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 29 wrze`nia 2Ńń0 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 

w obrębie geodezyjnym Karwowo w gminie KoJbaskowo. 

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

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 945, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) Rada Gminy 

KoJbaskowo uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

PRźśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr IX/109/07 z dnia 24 wrze`nia 2007 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJbaskowo w obrębie geodezyj-

nym Karwowo, stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy KoJbaskowo ”rzyjętym uchwaJą Nr XXXIII/434/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. 

uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym 

Karwowo, zwany dalej planem miejscowym. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 2,4100 ha, którego granice ustala rysunek 
planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. 1. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny KoJbaskowo w skali 1:10000, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych 
gminy. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleL ”lanu miejscowego są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

”rzeznaczonego ”od lokalizację zabudowy mieszkaniowej z usJugami oraz infrastruktury technicznej i ko-

munikacyjnej. 

2Ł Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów oznaczonych w planie symbolami: 

1) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których do”uszcza się umieszczenie funk-

cji usJugowej ”od warunkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowej, 

2) KDW - droga wewnętrznaŁ 

§ 4. 1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym, 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, 
3) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego, oznaczenia liniowe 

”rzebiegu urządzeL infrastruktury technicznej, 
4) symbole literowo cyfrowe terenów funkcjonalnych. 
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2Ł Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 

3Ł Ustala się nastę”ujące definicje terminów uwytych w tek`cie ”lanu: 

1) dach stromy - forma dachu, w którym poJacie nachylone są ”od kątem co najmniej 30°, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczająca granicę terenu, ”oza którą realizacja zabudowy 

jest niedopuszczalna, 

3) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć budynku mierzona od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowych, 
4) zharmonizowanie obiektu z miejscową zabudową - dostosowanie nowego budynku ”od względem 

gabarytów, uksztaJtowania bryJy, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego do ogólnego cha-

rakteru zabudowy w danym rejonie. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA KSźTAITOWANIA źABUŚOWY 

§ 5. 1. W celu za”obiegania dewastacji krajobrazu ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) lokalizacja nowych obiektów budowlanych mowliwa jest zgodnie z nie”rzekraczalną i obowiązującą 
linią zabudowy wkre`loną na rysunku ”lanu, 

2) ”rojekty ty”owe do”uszcza się ”od warunkiem zharmonizowania obiektu z zabudową lokalnąŁ 
RozdziaJ 3 

USTALENIA OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYRODY 

§ 6. 1Ł źe względu na strefę zwykJej ochrony wód ”odziemnych GJównego źbiornika Wód Podziem-

nych GZWP 122 - Śolina ko”alna Szczecin, obowiązują ustalenia zawarte w dokumentacji geologicznej 

zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa z dnia 23 grudnia 

1998 r. znak: DG kdh/BJ/489-6153/98. 

2. Zakaz lokalizacji: 

1) usJug mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wymagających obligatoryjnie s”orządzenia 
raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko, w `wietle ”rze”isów dotyczących ochrony `rodowiska z wy-

Jączeniem urządzeL infrastruktury telekomunikacyjnej, 

2) obiektów stwarzających zagrowenie dla `rodowiska, wycia lub zdrowia ludzi, choćby w przypadku 

awarii, 

3) ”rzedsięwzięć wymagających skJadowania materiaJów sy”kich ”od goJym niebem, obiektów emitują-
cych odory. 

3Ł Bezwzględnie wyklucza się makroniwelację na terenie objętym planem. 

4Ł źakaz introdukcji gatunków geograficznie i ekologicznie obcych, ”rzyczyniających się do ich inwa-

zji i wypierania gatunków rodzimych. 

5. Skar”y nalewy obsadzać zielenią niską oraz ”rze”rowadzać ”race mające na celu ich wzmocnienie ”o-

przez w”rowadzenie stabilizujących gatunków ro`linno`ci (darL)Ł 

6Ł Sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić w s”osób nie naruszający systemów korzeniowych drzew. 

7Ł S”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunku od”Jywu wód gruntowych i po-

wierzchniowych na terenach sąsiednichŁ 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA OGÓLNś W źAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

§ 7. 1Ł ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i projektowanych 

dróg ”ublicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem sieci dróg w gminie i w regionie. 

2Ł Powiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym zapewni: 

droga powiatowa nr 0630Z, ”oJowona ”oza terenem planu. 
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3. Śo”uszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wy”osawenie terenów dróg jak kosze na `mieci, Jawki, 
lampy i inne obiekty maJej architektury ”od warunkiem braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, 

nie powodowaniem ograniczeL dla komunikacji, w tym rozmieszczenia znaków i sygnaJów drogowychŁ 

4Ł Realizacja kawdego nowego obiektu uwarunkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od-

”owiedniej ilo`ci miejsc postojowych dla samochodów osobowychŁ 

5Ł Ustala się minimalne wskauniki do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych wedJug ”rze”isów szczegóJowychŁ 

RozdziaJ 5 

USTALENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUŚOWY SYSTśMÓW 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 8. 1Ł Linie rozgraniczające ulic, dróg osiedlowych i ciągów ”ieszych wyznaczają korytarze infra-

struktury technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenuŁ Śo”uszcza się ”rowadze-

nie sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych. 

2. Zaopatrzenie w wodę: 

1) z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 100 mm, zasilanej z istniejącej sieci wo-

dociągowej o `rednicy 100 mm, w drodze o numerze ewidencyjnym dziaJki 30ł5, 
2) system wodociągowy realizuje się: 

a) z zapewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi. 

3. Od”rowadzenie `cieków sanitarnych ”rojektowaną kanalizację sanitarną o `rednicy 0,2 m w drodze, 

do istniejącej kanalizacji sanitarnej 0,2 m, w drodze o numerze ewidencyjnym 25/2 i dalej do istniejącej 
grupowej oczyszczalni `cieków w PrzecJawiuŁ 

4Ł Od”rowadzenie wód o”adowych ”rojektowaną kanalizacją deszczową o `rednicy 0,3-0,4 m do 

rowu melioracyjnego z niezbędnymi na od”Jywie do rowu melioracyjnego urządzeniami oczyszczającymi. 

5. Zaopatrzenie w cie”Jo: 

1) z indywidualnych i lokalnych kotJowni zasilanych gazem lub olejem o”aJowym, 

2) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja wykorzystujących niskoemisyjne instalacje ogrzew-

cze na ”aliwo staJe, energię elektryczną, kolektory sJoneczne, ”ompy cieplne itp. o parametrach emi-

sji zanieczyszczeL s”eJniających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geo-

logicznych zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, 
3) zakaz instalowania instalacji grzewczych na ”aliwa staJeŁ Ustalenie nie dotyczy instalowania komin-

ków stanowiących uzu”eJniające uródJo cie”JaŁ 

6. Zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy 63-

100 mm, zasilanej z istniejącego i ”rojektowanego gazociągu `redniego ci`nieniaŁ 

7. Elektroenergetyka: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących na”owietrznych i projektowanych elektroenergetycz-

nych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV zlokalizowanych w obszarze i poza obszarem planu poprzez pro-

jektowaną stację transformatorową 15ł0,4 kV, zlokalizowaną na terenie dziaJki o numerze ewidencyj-

nym 6/2 zgodnie z obowiązującym planem uchwalonym uchwaJą Nr XXV/338/05 Rady Gminy KoJba-

skowo z dnia 25 kwietnia 2005 r. 

2) w obszarze objętym planem zasilanie elektroenergetyczną linią kablową 0,4 kV. 

8. Telekomunikacja: obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych rozdzielczych linii ka-

blowych. 

9. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w pojemnikach ustawianych na ”oszczegól-

nych posesjach, a nastę”nie wywowenie ich na gminne skJadowisko od”adów, 
2) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki, 
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3) w liniach rozgraniczających dróg do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadzeniu odpa-

dów ”rzeznaczonych do odzyskuŁ 

10Ł Ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: gazowa `redniego ci`nienia 
32 mm, sieć wodociągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

RozdziaJ 6 

PRZEZNACZENIE I źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 9. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 1.MN,U o powierzchni 1,2793 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usJugowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki 30%: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy usJugowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki 10%Ł 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 50%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej: 9,0 m, 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej: 7,0 m, 

6) forma architektoniczna zabudowy mieszkaniowej: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym 

jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie ”osadzki ”arteru nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

7) ksztaJt dachu: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolo-

rach czerwono-brązowym lub brązowym, 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

10) forma architektoniczna zabudowy usJugowej ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem 

do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy zastosowaniu tra-

dycyjnych materiaJów wykoLczeniowych: ksztaJt dachu stromy. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu dziaJki o nu-

merze ewidencyjnym 30/8, 
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2) wielko`ć dziaJki minimalna: 0,1000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki: minimalna 30,0 m, dla dziaJek ”oJowonych ”rzy ”lacu do zawracania do”usz-

cza się szeroko`ć frontu dziaJki w wielko`ci: 10,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 4.KDW, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/1 

mieszkanie, 1 miejsce postojowe/50 m2 ”owierzchni uwytkowej funkcji usJugowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze oznaczonej w planie 

symbolem 4.KDW. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 
4) obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznych: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących, 
2) do”uszcza się umieszczenie reklam wyJącznie związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią na danej dziaJ-

ce, których sumaryczna powierzchnia nie przekracza 2,50 m2. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11. Stawka procentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
przystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 2.MN,U o powierzchni 0,1158 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usJugowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki 30%, w tym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy usJugowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki 10%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 50%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej: 9,0 m, 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej: 7,0 m, 

6) forma architektoniczna zabudowy mieszkaniowej: 
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a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym 

jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 

0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 

e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 
sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

7) ksztaJt dachu: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolo-

rach czerwono-brązowym lub brązowym, 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od poziomu 

terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; 

zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowych, 
9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

10) forma architektoniczna zabudowy usJugowej ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem 

do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy zastosowaniu tra-

dycyjnych materiaJów wykoLczeniowych: ksztaJt dachu stromy. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu dziaJki o nu-

merze ewidencyjnym 30/8, 

2) wielko`ć dziaJki minimalna: 0,1000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki: minimalna 30,0 m, dla dziaJek ”oJowonych ”rzy ”lacu do zawracania do”usz-

cza się szeroko`ć frontu dziaJki w wielko`ci: 10,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5Ł źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: dostę”no`ć drogowa: od 
drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 4.KDW, 

1) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/ 

1 mieszkanie, 1 miejsce postojowe/50 m2 ”owierzchni uwytkowej funkcji usJugowej, 
2) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze oznaczonej 

w planie symbolem 4.KDW. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 
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4) obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących, 
2) do”uszcza się umieszczenie reklam wyJącznie związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią na danej dziaJ-

ce, których sumaryczna powierzchnia nie przekracza 2,50 m2. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzy-

stą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci 
i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 11. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 3.MN,U o powierzchni 0,6175 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usJugowejŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki 30%, w tym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy usJugowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki 10%Ł 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 50%, 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej: 9,0 m, 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej: 7,0 m, 

6) forma architektoniczna zabudowy mieszkaniowej: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym 

jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 

0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

7) ksztaJt dachu: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 
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8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od poziomu 

terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lokalnych; 

zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowych, 
9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m, 

10) forma architektoniczna zabudowy usJugowej ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem 

do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy zastosowaniu tra-

dycyjnych materiaJów wykoLczeniowych: ksztaJt dachu stromy. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu dziaJki o nu-

merze ewidencyjnym 30/8, 

2) wielko`ć dziaJki minimalna: 0,1000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki: minimalna 30,0 m, dla dziaJek ”oJowonych ”rzy ”lacu do zawracania do”usz-

cza się szeroko`ć frontu dziaJki w wielko`ci: 10,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 4.KDW, 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 4.KDW, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 mieszkanie, 1 miejsce postojowe/50 m2 ”owierzchni uwytkowej funkcji usJugowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze oznaczonej w planie 

symbolem 4.KDW. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną, 
4) obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

8Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących, 
2) do”uszcza się umieszczenie reklam wyJącznie związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią na danej dziaJ-

ce, których sumaryczna powierzchnia nie przekracza 2,50 m2. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 12. 1. Na terenie o powierzchni 0,3974 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 4ŁKŚW, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 
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2Ł Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, z poszerzeniem drogi o wymiarach 15,0 m × 20,0 m 

i placem do zawracania o wymiarach 15,0 m × 20,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90 mm÷110 mm, 

b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m÷0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 80÷110 mm, 

e) ”rojektowana sieć sanitarna o `rednicy 0,2 m, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę gminną, o numerze ewidencji geodezyjnej 25/2. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
4ŁKŚW: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 30/8. 

6. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej z warunkami bez-

”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy dokonać ”rzy uwyciu gatunków 
obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów i infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

11. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzy-

stą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci 
i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

RozdziaJ 7 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 13. Niniejszą uchwaJą ”rzeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne o Jącznej ”owierzchni 
2,41 ha, pochodzenia mineralnego klasy bonitacyjnej II i III, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

decyzją z dnia 10 maja 20010 r. Nr GZ.tr.057-602-102/10. 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie z u”Jywem 30 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy KoJbaskowoŁ 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Edward Sroka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXV/414/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXV/414/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 108 ｦ 14564 ｦ Poz. 1938 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXV/414/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 

poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) Rada Gminy w KoJbaskowie rozstrzyga, co nastę”uje: 
do ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z Prognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie wnie-

siono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac 

planistycznych. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXV/414/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 

poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) Rada Gminy w KoJbaskowie okre`la nastę”ujący s”osób 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, który nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz za-

sady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), stanowią zadanie wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub poza tymi liniami. 

§ 2. Na obszarze objętym zmianą ”lanu nie ma terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy. 

§ 3. Zadania w zakresie budowy dróg, budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci ka-

nalizacji `ciekowej i deszczowej na terenach funkcjonalnych zmiany ”lanu, finansowane będą ze `rodków 
wJasnych zarządców terenu dróg wewnętrznych, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych 

z 26 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z ”óuniejszymi zmianami) 

§ 4. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii elektrycznej realizowane będą w s”osób 
okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 
1938 

 

  


