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UCHWAIA NR XXVIII/326/09 

 RADY GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 9 listopada 2009 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów w obrębie RajkowoŁ 

 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, Nr 220, 

poz. 1413) uchwala się, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. W związku z uchwaJą Nr XXXVII/482/06 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 16 ”audziernika 
2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

po stwierdzeniu zgodno`ci ”rzyjętych ustaleL ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy KoJbaskowo, uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego w 
obrębie geodezyjnym Rajkowo, zwany dalej planem. 

2. Granice ”lanu okre`la się na rysunku ”lanu w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniej-

szej uchwaJy oraz na wyrysie ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy KoJbaskowo, uchwalonego uchwaJą Rady Gminy KoJbaskowo Nr XXXIII/434/06 z 12 czerwca 

2006 r., który stanowi zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy. Granice ”lanu mają nastę”ujący ”rzebieg: od 
strony ”óJnocno-zachodniej granica terenów kolejowych relacji Szczecin-Pasewalk (dziaJki 13/9 i 13/8), od 
strony ”oJudniowo-wschodniej pas drogowy drogi powiatowej nr 0625Z (dz. nr 15), od strony ”óJnocno - 

wschodniej ”as drogowy drogi zbiorczej stanowiącej ul. Na Rajkowo (teren w granicach m. Szczecina). 

3. Problematyka planu obejmuje tereny o Jącznej ”owierzchni ok. 10,17 ha, przeznaczone w Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo na cele mieszkalnictwa 

i usJug. 

4. Integralną czę`cią ”lanu są: 

1) zaJącznik nr 1 zawierający rysunek ”lanu w skali 1: 1000; 
2) zaJącznik nr 2 zawierający wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy KoJbaskowo w skali 1: 10 000; 
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 infra-

struktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady finansowania tych inwestycji. 

§ 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 Prawo budowlane oraz 

w roz”orządzeniu w s”rawie warunków technicznych, jakim ”owinny od”owiadać budynki i ich usytu-

owanie - z uwzględnieniem biewących nowelizacji ww. aktów ”rawnych. 

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

1) inwynieryjne urządzenia sieciowe - nalewy ”rzez to rozumieć urządzenia techniczne bez”o`rednio 
ws”óJ”racujące z sieciami inwynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego 
dziaJania. Najczę`ciej wystę”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody 

i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om-

”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny telekomunikacyjne i inne; 
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2) ogrodzenie awurowe nalewy ”rzez to rozumieć ogrodzenie, w którym Jączna ”owierzchnia ”rze`witów 
(otworów) wynosi co najmniej 25% powierzchni ogrodzenia pomiędzy sJu”ami; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczającą granicę usytuowania 
jakichkolwiek elementów obiektu budowlanego (w ”rzyziemiu, podziemiu i nadziemiu); 

4) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, na której nalewy usytuować gJówne 
`ciany zewnętrzne zabudowy tworzącej front dziaJki budowlanej i ws”óJtworzącej ”ierzeję ulicy; wy-

móg zgodno`ci z obowiązującą linią zabudowy jest s”eJniony, jeweli `ciana zewnętrzna budynku fron-

towego ”okrywa się z tą linią na odcinku stanowiącym co najmniej 70% caJkowitej szeroko`ci elewa-

cji frontowej; 

5) obszar zabudowany - nalewy ”rzez to rozumieć obszar, na którym do”uszcza się sytuowanie budyn-

ków w odlegJo`ci od krawędzi jezdni okre`lonej zgodnie z od”owiednimi przepisami ustawy o drogach 

”ublicznych dla terenów zabudowy miast i wsi; 

6) strefa zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć zwarty zes”óJ zieleni wysokiej i `redniej (drzewa, 
krzewy, wywo”Joty) z ”rzynajmniej 50% udziaJem zieleni zimozielonej sytuowany w celu izolacji aku-

stycznej i wizualnej; 

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

nia, ”rzeznaczenia i zasad zagos”odarowania; kawdy teren elementarny jest okre`lony terytorialnie 
(wyodrębniony jest liniami rozgraniczającymi) i wyrówniony oznakowaniem zawierającym liczbę ”o-

rządkową oraz symbol lub symbole podstawowych funkcji terenu; w granicach terenu elementarnego 

do”uszcza się stosowanie wydzieleL wewnętrznych, okre`lonych w tek`cie i na rysunku ”lanu, wyni-

kających ze s”ecyfiki uwarunkowaL i sformuJowanych ustaleL; 
8) zasada kontynuacji - nalewy ”rzez to rozumieć stosowanie jednakowych lub ”odobnych rozwiązaL 

urbanistyczno-architektonicznych i budowlanych jako elementów ksztaJtujących Jad ”rzestrzenny; 
”rzy ksztaJtowaniu ”ojedynczego zes”oJu zabudowy zasada kontynuacji oznacza formowanie jednoli-

tych bryJ i gabarytów obiektów na bazie identycznego moduJu kom”ozycyjnego, obowiązuje stoso-

wanie jednakowego ksztaJtu dachów, jednakowej kom”ozycji architektonicznej i wystroju zewnętrz-
nego elewacji (detal architektoniczny, kolorystyka i rodzaj uwytych materiaJów); w odniesieniu do 
struktury zJowonej z zes”oJów zabudowy sąsiadujących ze sobą zasada kontynuacji oznacza stosowa-

nie podobnych (nie koniecznie identycznych) fizjonomicznie rozwiązaL w zakresie kompozycji prze-

strzennej, norm urbanistycznych i generalnych rozwiązaL architektoniczno-budowlanych; 

9) zes”óJ zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć teren wraz z zagospodarowaniem niezbędnym do samo-

dzielnego funkcjonowania zabudowy, na którym znajdują się co najmniej 3 budynki zabudowy wielo-

rodzinnej lub co najmniej 5 budynków w zabudowie szeregowej jednorodzinnej, charakteryzujący się 
jednorodno`cią kom”ozycyjną i architektoniczną; zes”óJ zabudowy ”owinien być objęty jednym pro-

jektem budowlanym. 

3. Na obszarze objętym ”lanem nie okre`la się granic i s”osobów zagos”odarowania terenów górniczych, 
a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych, ze 

względu na brak wystę”owania takiej ”roblematyki. 

ŚZIAI II 
USTALENIA PLANU 

 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów 

§ 3. 1. Na obszarze objętym planem wyodrębnia się: 

1) tereny o symbolach 1-MW/U o powierzchni ok. 1,31 ha oraz 2-MW/U o powierzchni ok. 2,00 ha 

oraz, które ”rzeznacza się na lokalizację zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z zagospodarowaniem 

towarzyszącym, w tym usJugami uwyteczno`ci ”ublicznej; na terenie 1-MW/U ”rzewiduje się wydzie-

lenie wewnętrzne oznakowane symbolem ZP, przeznaczone na cele zieleni urządzonej ogólnodostęp-

nej oraz wydzielenie wewnętrzne oznakowane symbolem W na cele zbiornika retencyjnego dla wód 
opadowych; 

2) teren o symbolu 3-MN o powierzchni ok. 4,44 ha, który ”rzeznacza się na lokalizację zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej z zagospodarowaniem towarzyszącym; 

3) teren o symbolu 4-KD.Z o powierzchni ok. 1,57 ha, który ”rzeznacza się na ”as drogowy drogi zbior-

czej nr 0625ź i czę`ci skrzywowania wskazanej drogi z drogą zbiorczą stanowiącą ul. Na Rajkowo; 
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4) teren o symbolu 5-KD.Z o powierzchni ok. 0,09 ha, który ”rzeznacza się na cele ”oszerzenia ”asa 
drogowego drogi zbiorczej stanowiącej ul. Na Rajkowo; 

5) teren o symbolu 6-KDW o powierzchni ok. 0,76 ha, który ”rzeznacza się na cele ”asa drogowego 
drogi wewnętrznej o walorach drogi publicznej dla mieszkaLców obszaru ”lanu. 

2. Zakres i asortyment usJug lokalizowanych na obszarze ”lanu ”owinny sJuwyć wyJącznie zas”akaja-

niu podstawowych potrzeb mieszkaLców tego obszaru. 

3. Na terenach 1-MW/U i 2-MW/U do”uszcza się lokalizację usJug wedJug nastę”ujących zasad: 

1) w budynkach mieszkalnych jako lokale wbudowane o ”owierzchni uwytkowej do 30% ”owierzchni 
uwytkowej caJego budynku mieszkalnego; 

2) w obiektach wolnostojących ”od warunkiem, we ”owierzchnia terenu z nimi związana nie ”rzekroczy 
10% ogólnej ”owierzchni bilansowej kawdego z wymienionych terenów elementarnych. 

4. W budynkach zabudowy jednorodzinnej do”uszcza się ”owierzchnię uwytkową usJug zgodnie 
z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane. 

5. Zagospodarowanie towarzyszące związane bez”o`rednio z funkcjonowaniem i obsJugą zabudowy 
na terenach elementarnych 1-MW/U, 1-MW/U i 3-MN stanowią: 

1) sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu, inwynieryjne urządzenia sieciowe oraz inne elementy infrastruktu-

ry technicznej; 

2) wewnętrzne drogi dojazdowe i doj`cia do budynków; 
3) ”arkingi osiedlowe i obiekty garawowe wbudowane lub wolnostojące; 
4) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej; 

5) równe formy zieleni osiedlowej, w tym zieleL izolacyjna, zieleL ”rzyuliczna, ”rzydomowa i ogólnoosie-

dlowa, urządzenia rekreacji zbiorowej oraz ”lace zabaw dla dzieci. 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 

§ 4. 1. źabudowę i zagos”odarowanie terenów elementarnych 1-MW/U, 1-MW/U i 3-MN nalewy 
ksztaJtować jako zintegrowane przestrzennie osiedle mieszkalne typu podmiejskiego z zielenią ogólnodo-

stę”ną (w strefie wydzielenia wewnętrznego źP na terenie 1-MW/U) i usJugami wewnątrzosiedlowymi. 

2. Przy realizacji ”oszczególnych zes”oJów zabudowy obowiązuje zasada kontynuacji. 

3. Wszystkie dziaJki budowlane oraz budynki i urządzenia z nimi związane ”owinny mieć za”ewniony 
od”owiedni do ”rzeznaczenia i s”osobu uwytkowania dostę” do drogi ”ublicznej w formie doj`cia i dojaz-

du ukJadem dróg wewnętrznych. 

4. Przy rozwiązaniach ”rojektowych ”oszczególnych zes”oJów zabudowy nalewy uwzględnić ”rzebieg 
gJównej osi ciągu ”ieszego jako elementu integracji ”rzestrzennej caJego osiedla. 

5. Przy ”rojektowaniu ciągów komunikacyjnych obsJugujących zabudowę nalewy zastosować segre-

gację ruchu ”ieszego, koJowego i rowerowego. 

6. Śrogi dojazdowe do budynków nalewy ksztaJtować z udziaJem zieleni przyulicznej, w tym nasa-

dzeL sz”alerowych drzew; na terenach zabudowy wielorodzinnej nalewy ”rojektować maksymalną ilo`ć 
miejsc do ”arkowania w strefach dróg dojazdowych. 

7. Przed elewacjami frontowymi budynków zabudowy wielorodzinnej nalewy ”rojektować zieleL 
w formie ”rzedogródków. 

8. Nalewy za”ewnić dostę”no`ć do sieci uzbrojenia technicznego i inwynieryjnych urządzeL siecio-

wych oraz innych elementów infrastruktury technicznej (np. zbiornik retencyjny na wody opadowe) za-

rządcom tych obiektów. 

9. UsJugi uwyteczno`ci ”ublicznej o charakterze wskazującym na ”otencjalny szerszy krąg odbiorców 
- równiew s”oza mieszkaLców osiedla - nalewy lokalizować na obrzewach osiedla, najlepiej w obiektach 

usytuowanych w rejonie zjazdów z dróg zbiorczych. 

10. Ciągi komunikacji ”ieszej, ”ieszojezdnej i tereny wydzielonych ”arkingów ”owinny być dostoso-

wane do warunków ”oruszania się osób nie”eJnos”rawnych. 
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11. Place parkingowe powywej 15 miejsc postojowych, lokalizowane poza strefami dróg dojazdo-

wych, ”owinny być kom”onowane z zielenią towarzyszącą. 

12. WzdJuw granicy obszaru ”lanu z terenem kolejowym obowiązuje realizacja waJu ziemnego o wy-

soko`ci względnej ok. 3 m; w rejonie zespoJów zabudowy wielorodzinnej nalewy ”rojektować strefę zieleni 
izolacyjnej od kolei ”okazaną na rysunku ”lanu jako wydzielenie wewnętrzne oznakowane symbolem ｭZIｬ. 
Strefa zieleni izolacyjnej powinna mieć minimalną szeroko`ć ”asa 5 m. W strefie zieleni izolacyjnej do-

”uszcza się enklawy ”arkingów dla samochodów osobowych (do 15 miejsc postojowych) rozmieszczone 

co 15 m lub jednorodny zes”óJ boksów garawowych ”eJniących funkcję ekranu akustycznego, oddzielony 
od zabudowy mieszkalnej zielenią sz”alerową. 

13. Przy wystroju zewnętrznym obiektów budowlanych do”uszcza się okJadziny ceramiczne, masy 

tynkarskie, drewno, szkJo, dachówkę ceramiczną lub materiaJy dachówko”odobne. źakazuje się lokalizo-

wania obiektów o elewacjach z blach ocynkowanych n”. kontenerów garawowych i ”awilonów blaszanych. 

14. Na dziaJkach budowlanych nalewy ”rzewidzieć miejsca na pojemniki sJuwące do czasowego gro-

madzenia od”adów staJych, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji; wiaty `mietnikowe, garawe 
i inwynieryjne urządzenia sieciowe stanowiące obiekty kubaturowe nalewy lokalizować ”oza strefą zabu-

dowy frontowej; ”ozostaJe naziemne inwynieryjne urządzenia sieciowe takie jak szafki elektroenergetycz-

ne, gazowe czy telekomunikacyjne nalewy umieszczać jako elementy wbudowane w ogrodzenia lub 

umieszczane ”rzy `cianach budynków. 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 5. 1. Na caJym obszarze zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko w rozumieniu ”rze”isów roz”orządzenia w s”rawie okre`lenia rodzajów ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko oraz szczegóJowych uwarunkowaL związanych z kwalifikowaniem 

”rzedsięwzięcia do s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko - z uwzględnieniem biewących 
nowelizacji ww. aktu prawnego. Zakaz nie dotyczy utrzymania ”rzebiegu istniejącej linii elektroenerge-

tycznej WN-220 kV. 

2. Na caJym obszarze ”lanu ustala się zakaz lokalizacji: 

1) ”arkingów dla samochodów cięwarowych; 
2) masztów telefonii komórkowej; 
3) stacji benzynowych i stacji obsJugi samochodów. 

3. Śo”uszcza się usunięcia drzew wynikające z ”otrzeb ”rzebudowy ukJadu komunikacyjnego i reali-

zacji zagos”odarowania okre`lonego ”rzez ”lan. 

4. Na eta”ie o”racowywania ”rojektów budowlanych nalewy wykonać szczegóJowe badania hydro-

geologiczne i geologiczno - inwynierskie w zakresie niezbędnym do realizacji projektowanego zainwesto-

wania. 

5. CaJy obszar ”lanu ”oJowony jest w granicach wystę”owania GJównego źbiornika Wód Podziem-

nych (GZWP 122 - Dolina Kopalna Szczecin - dec. Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych 
i Le`nictwa z dn. 23 grudnia 1998 r., nr DG Kdh/BJ/489-6153/98) i jego strefy zwykJej ochrony; nalewy 
”rzestrzegać warunków dla ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej zatwier-

dzonej ww. decyzją. 

6. Obszar planu podlega bilansowaniu rezerw zasobowych wody w oparciu o ｭDokumentację hydro-

geologiczną zasobów dys”ozycyjnych wód ”odziemnych dla obszaru lewobrzewnej czę`ci Odryｬ, zatwier-

dzoną dec. Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa z dn.14 wrze`nia 1998 r., 

nr GO kdh/BJ/489-6151/98; ewentualne ”lanowane zwiększone zuwycie wody ”owinno być ”o”rzedzone 
analizą za”otrzebowania na wodę uwzględniającą realizowane i za”lanowane inwestycje na caJym obsza-

rze. Śo”uszcza się ”obór wód gJębinowych wyJącznie na cele związane z ochroną cywilną. 
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7. Na caJym obszarze objętym planem ustanawia się zakaz lokalizacji obiektów i ”rowadzenia ”rac 
mogących ”ogorszyć stosunki wodne na gruntach sąsiednich. Nalewy zachować drowno`ć wszystkich 
istniejących urządzeL melioracji wodnych, a w wy”adku ich uszkodzenia dokonać na”rawy lub ”rzebudo-

wy w s”osób umowliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków s”Jywu wody. Nalewy minimalizo-

wać ilo`ć utwardzanych nawierzchni z uwagi na konieczno`ć od”rowadzania wód o”adowych. S”osób 
zagospodarowania terenu nie mowe zmieniać kierunku od”Jywów wód gruntowych i ”owierzchniowych na 
terenach sąsiednich. 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 6. Teren objęty ”lanem nie podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu Ustawy o ochronie za-

bytków i o”iece nad zabytkami, w związku z czym nie ustala się szczegóJowych warunków w zakresie 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej. 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 7. 1. śwentualne ogrodzenia od strony dróg zbiorczych nalewy realizować jako awurowe. Na caJym 

obszarze ”lanu ustala się zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL betonowych. 

2. Od strony dróg zbiorczych obowiązuje ujednolicona forma wszystkich no`ników (tablic) reklamo-

wych. WzdJuw ciągu drogi zbiorczej nr 0625Z oznakowanej symbolem 4-KŚ.ź do”uszcza się umieszczenie 

do 5 no`ników reklamowych a wzdJuw ciągu ul. Na Rajkowo oznakowanej symbolem 5-KD.Z - do 2 no`ni-

ków reklamowych. Reklamy wbudowane w obiekty budowlane ”owinny stanowić element projektu ele-

wacji. 

3. W pasach drogowych drogi zbiorczej nr 0625Z oznakowanej symbolem 4-KD.Z i ul. Na Rajkowo 

oznakowanej symbolem 5-KŚ.ź zakazuje się lokalizacji obiektów naziemnych za wyjątkiem obiektów ma-

Jej architektury takich jak wiaty ”rzystankowe i sJu”y ogJoszeniowe. 

RozdziaJ 6 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy 

§ 8. 1. Śla kawdej dziaJki budowlanej wchodzącej w skJad zes”oJu zabudowy mieszkalnej lub miesz-

kalno-usJugowej ustala się minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 40% oraz maksymalny 

wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu dziaJki - 20%. 

2. W kawdym zespole zabudowy na terenach 1-MW/U oraz 2-MW/U nalewy - stosownie do potrzeb 

uwytkowych - ”rzewidzieć ”lacyki zabaw dla dzieci najmJodszych i miejsca rekreacyjne dla osób starszych 
i nie”eJnos”rawnych, ”rzy czym co najmniej 30% tej ”owierzchni ”owinno znajdować się na terenie bio-

logicznie czynnym. 

3. Na terenie 1-MW/U - w strefie wydzielenia wewnętrznego oznakowanego symbolem źP obowiązu-

je realizacja zieleni ogólnodostę”nej w ilo`ci co najmniej 1,5 m2/mieszkaLca: na terenie nalewy uwzględnić 
”lac zabaw dla dzieci starszych, boiska do gier oraz inne urządzenia rekreacji wewnątrzosiedlowej, w tym 

na rzecz osób nie”eJnos”rawnych. W strefie wydzielenia wewnętrznego oznakowanego symbolem ZP 

do”uszcza się dojazd do zabudowy na terenie 1-MW/U. 

4. Wyznacza się linie zabudowy w s”osób nastę”ujący: 

1) nie”rzekraczalną - w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej ”asy drogowe: drogi ”owiatowej 
w kierunku Warzymic o symbolu 4-KŚ.ź i drogi wewnętrznej o symbolu 6-KDW - zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) nie”rzekraczalną - w odlegJo`ci 10,0-20,0 m od linii rozgraniczającej teren kolejowy - zgodnie z ry-

sunkiem planu; nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy zabudowy na terenach 1-MW/U oraz  

2-MW/U; 
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3) obowiązującą i nie”rzekraczalną - w odlegJo`ci 13,5 m od linii rozgraniczającej ”as drogi ”owiatowej 
w kierunku Ostoi o symbolu 5-KD.Z - zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nie”rzekraczalną - obustronnie w odlegJo`ci 35,0 m od osi linii elektroenergetycznej WN 220 kV - 

zgodnie z rysunkiem ”lanu. Nie”rzekraczalna linia zabudowy dotyczy obiektów, o których mowa 

w § 11 ust. 1. 

5. W ”rzy”adku budynków usytuowanych zgodnie z obowiązującą linią zabudowy do”uszcza się 
umieszczenie ”rzed linią takich elementów budynku jak schody wej`ciowe, ”ochylnie, przedsionki, ryzality 

klatki schodowej lub loggii, balkony, wykusze itp. pod warunkiem, we ”owierzchnia rzutu ”oziomego kaw-
dego z wymienionych elementów nie ”rzekroczy 10 m2 a wysunięcie nie ”rzekroczy 2,5 m. 

6. Śla wszystkich ty”ów obiektów kubaturowych ustala się maksymalną wysoko`ć zabudowy - 

w rozumieniu ”rze”isów budowlanych - 12,0 m. Wskazana wysoko`ć nie mowe ”rzekraczać 3 kondygna-

cji naziemnych, w tym kondygnacji poddasza. 

7. Śla wszystkich obiektów do”uszcza się mowliwo`ć ksztaJtowania dwóch ty”ów dachów, w tym 

jednego ty”u dachu ”Jaskiego i jednego ty”u dachu wysokiego; nalewy zachować jednolito`ć rozwiązaL w 
ramach ”oszczególnych zes”oJów zabudowy zgodnie z zasadą kontynuacji. Wzajemny ukJad kompozycji 

sąsiadujących zes”oJów zabudowy ”owinien stanowić harmonijną caJo`ć. 

8. Ogrodzenia od strony dróg, ciągów ”ieszych i terenów zieleni ogólnodostę”nej nie mogą być wyw-
sze niw 1,5 m. Wymóg nie dotyczy ogrodzenia zbiornika retencyjnego na wody o”adowe. 

RozdziaJ 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych 

§ 9. Teren objęty ”lanem nie ”odlega ochronie okre`lonej w ”rze”isach ustawy o ochronie ”rzyrody. 
W oparciu o opracowanie ekofizjograficzne na obszarze planu nie ustala się stref wystę”owania i zasad 
ochrony dla: 

1) siedlisk ”rzyrodniczych objętych ochroną ”rawną; 
2) gatunków ro`lin objętych ochroną `cisJą i czę`ciową, w tym gatunków rzadkich i zagrowonych wygi-

nięciem; 

3) miejsc gniazdowania i rozrodu gatunków zwierząt ”odlegających ochronie ”rawnej; 
4) s”ecjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; 
5) obszarów s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000. 

RozdziaJ 8 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 

§ 10. 1. Obowiązuje ”odziaJ terenu dziaJki nr 14 na rzecz wydzielenia terenów elementarnych - zgod-

nie z liniami rozgraniczającymi okre`lonymi na rysunku planu, w tym: 

1) ”oszerzenia ”asów drogowych drogi zbiorczej nr 0625Z (teren 4-KD.Z) i ul. Na Rajkowo (teren  

5-KD.Z); 

2) wydzielenia drogi wewnętrznej 6-KDW; 

3) wydzielenia terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo usJugowych 1-MW/U, 2-MW/U i 3-MN. 

2. Na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo usJugowych 1-MW/U, 2-MW/U i 3-MN dopuszcza 

się ”odziaJ na dziaJki budowlane lub inne dziaJki gruntu zgodnie z normalizacją ”rzyjętą dla ”oszczególnych 
elementów zagos”odarowania. PodziaJ terenu mowe nastą”ić - w zalewno`ci od ”otrzeb - na rzecz po-

szczególnych zes”oJów zabudowy a takwe wyodrębnionych elementów zagos”odarowania terenu takich 
jak: 

1) ukJad wewnętrznych dróg dojazdowych - zgodnie z normalizacją okre`loną w rozdziale 10; 

2) ukJad ciągów ”ieszych i ”ieszo-jezdnych - zgodnie z normalizacją okre`loną w rozdziale 10; 

3) sieci uzbrojenia technicznego i inwynieryjne urządzenia sieciowe; 

4) pojedyncze obiekty budowlane; 

5) zes”oJy ”arkingowe i garawowe - zgodnie z normalizacją okre`loną w rozdziaJach 6 i 10; 

6) ogólnodostę”ne ”lace zabaw i inne tereny zieleni ”ublicznej; 
7) zbiornik retencyjny na wody opadowe oznakowany symbolem W okre`lony na rysunku ”lanu. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 424 ｦ Poz. 42 

 

3. Ustala się minimalną wielko`ć ”owierzchni dziaJki budowlanej dla ”ojedynczego budynku zabudo-

wy szeregowej - 150 m2. 

4. Ustala się minimalną wielko`ć ”owierzchni dziaJki budowlanej dla wolnostojącego obiektu inwynie-

ryjnych urządzeL sieciowych - 50 m2. 

5. Przy zabudowie wielorodzinnej do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej na rzecz ”ojedyncze-

go budynku wyJącznie w ”rzy”adku, jeweli mowe on stanowić samodzielną jednostkę organizacyjną i funk-

cjonalną w zakresie s”eJnienia wskauników i ”arametrów zabudowy, dostę”u do drogi ”ublicznej i sieci 
uzbrojenia technicznego. 

6. Ustala się minimalną szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej dla ”ojedynczego budynku zabudowy 
szeregowej - 5,5 m oraz maksymalną szeroko`ć - 15,0 m. 

7. Minimalna szeroko`ć frontu dziaJki zabudowy wielorodzinnej nie mowe być mniejsza niw 20 m. 

RozdziaJ 9 

Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu 

§ 11. 1. W strefie oddziaJywania linii wysokiego na”ięcia, tj. w ”asie szeroko`ci ok. 70 m obowiązuje 
zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych; zakaz dotyczy równiew innych obiektów z ”omieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt tych samych osób w czasie dJuwszym niw 8 godzin w ciągu doby. Lokalizacje 
”ozostaJych obiektów do”uszcza się na warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę sieci elektroenergetycznej. 

2. Przy ”rojektowaniu zabudowy i zagos”odarowania terenu nalewy za”ewnić skuteczne dziaJanie 
systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagroweniach zgodnie z § 3 

pkt 6 roz”orządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w s”rawie szczegóJowego zakresu dzia-

Jania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, ”owiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, 

poz. 850) - z uwzględnieniem ewentualnych nowelizacji ww. przepisu. 

3. Niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw 
wody ”itnej ze uródeJ zastę”czych oraz wody do likwidacji skaweL oraz do celów ”rzeciw”owarowych 
zgodnie z § 3 pkt 13 ww. roz”orządzenia. 

4. Realizacja i eks”loatacja obiektów ”owinna odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci 
zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, odpowiednio do art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z ”óuniejszymi zmianami) - 

z uwzględnieniem ewentualnych nowelizacji ww. przepisu. 

RozdziaJ ńŃ 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. ObsJugę komunikacyjną wewnątrz obszaru ”lanu nalewy realizować ”o”rzez system we-

wnętrznych dróg dojazdowych, które nalewy ”odJączyć do wydzielonej na rysunku ”lanu drogi wewnętrz-
nej o szeroko`ci ”asa drogowego 12 m - oznakowanej symbolem 6-KŚW. PodJączenie obszaru ”lanu do 
ukJadu drogowego miasta Szczecina i gminy KoJbaskowo nalewy realizować za ”o`rednictwem zjazdów 
Z-1 i Z-2 z drogi zbiorczej nr 0625Z oznakowanej symbolem 4-KD.Z i zjazdu Z-3 z ul. Na Rajkowo, której 
czę`ć ”oJowona na rysunku ”lanu oznakowana jest symbolem 5-KŚ.ź. źe względu na istniejące uwarun-

kowania drogę zbiorczą nr 0625Z i ul. Na Rajkowo nalewy traktować jak drogi obsJugujące obszar zabu-

dowany. Co najmniej jeden ze zjazdów z drogi na terenie 4-KŚ.ź nalewy realizować jako skrzywowanie 
skanalizowane z mowliwo`cią zastosowania sygnalizacji `wietlnej; ”rzy ”ozostaJych zjazdach do”uszcza 
się relacje skrętne ograniczone do ”rawoskrętów, jeweli zarządcy dróg zbiorczych nie okre`lą innych wa-

runków. 

2. Na terenie 4-KŚ.ź stanowiącym ”oszerzony do szeroko`ci 20 m pas drogi zbiorczej nr 0625Z i jej 

skrzywowania z ul. Na Rajkowo oraz na terenie poszerzonej czę`ci ”asa drogowego 5-KŚ.ź obowiązuje 
”rzebudowa ukJadu drogowego do ”arametrów wJa`ciwych dla klasy dróg zbiorczych (ź). Na terenach 
ww. ”asów drogowych ustala się chodnik o szeroko`ci 2 m i ”as rozgraniczający jezdnię o szeroko`ci ok. 
2 m. W ciągu drogi zbiorczej nr 0625ź zakJada się jezdnię o szeroko`ci minimum 7,5 m. 
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3. Na terenach 1-MW/U, 2-MW/U i 3-MN ustala się szeroko`ci ”asów wewnętrznych dróg dojazdo-

wych do budynków od 8,0 m do 12,0 m w zalewno`ci od zasięgu obsJugi i ”otencjalnego obciąwenia dro-

gi. Szeroko`ć 8,0 m mowna stosować dla rozwiązaL ty”u sięgacze; we wszystkich ty”ach dojazdów usta-

la się minimalną szeroko`ć jezdni - 4,5 m. 

4. Na terenach 1-MW/U, 2-MW/U i 3-MN ustala się minimalną szeroko`ć ”asów ciągów ”ieszych - 
3,0 m oraz ciągów ”ieszo-jezdnych, w tym pieszo-rowerowych - 6 m. 

5. Na caJym terenie nalewy za”ewnić od”owiednią do wielko`ci ”rogramu uwytkowego ilo`ć miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych (na ”arkingach i w garawach Jącznie), jednak nie mniej niw 
1,8 miejsca na kawdy lokal mieszkalny i 1 miejsce ”ostojowe na kawde 50 m2 ”owierzchni uwytkowej 
usJug. 

6. Na terenach 1-MW/U, 2-MW/U i 3-MN ”rzewidzianych ”od zabudowę budynkami przeznaczonymi 

na ”obyt ludzi nalewy za”ewnić mowliwo`ć ”rzyJączenia uzbrojenia dziaJek lub bez”o`rednio budynków do 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i cie”Jowniczej lub za”ewnić mowliwo`ć korzy-

stania z indywidualnych uródeJ cie”Ja, od”owiadających ”rze”isom odrębnym dotyczącym gospodarki 

energetycznej i ochrony `rodowiska; systemy infrastruktury technicznej niezbędne do obsJugi ”lanowanej 
zabudowy nalewy ”owiązać z ukJadem zewnętrznym (istniejące i ”rojektowane sieci ”oza obszarem planu) 

w s”osób nastę”ujący: 

1) zao”atrzenie w wodę nalewy realizować z ”rojektowanej w ul. Na Rajkowo sieci wodociągowej 
o `rednicy 100 ÷ 160 mm zasilanej z istniejącej sieci wodociągowej o `rednicy 225 mm w ulicy Cu-

krowej (droga krajowej nr 13 na dz. nr 142 poza granicami ”lanu), która do”rowadza wodę ze Szcze-

cina do PrzecJawia. Śodatkowo - dla ”eJnego zas”okojenia ”otrzeb - do”uszcza się uzu”eJniające zasi-
lanie systemu wodociągów na obszarze ”lanu z istniejących sieci wodociągowych: w Rajkowie - 

o `rednicy 100 mm zlokalizowanej oraz w drodze powiatowej nr 0625Z (dz. geod. nr 15) - o `rednicy 
160 mm; 

2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych nalewy realizować ”o”rzez ”rojektowaną na obszarze ”lanu kana-

lizację sanitarną grawitacyjno-tJoczną i ”rze”om”ownię `cieków; `cieki nalewy kierować do istniejące-

go rurociągu tJocznego o `rednicy 225 mm zlokalizowanego przy drodze Ostoja - Rajkowo - PrzecJaw 
i dalej na oczyszczalnię `cieków w PrzecJawiu; 

3) od”rowadzanie wód o”adowych nalewy realizować ”o”rzez ”rojektowaną na terenie ”lanu kanalizację 
deszczową do ”rojektowanego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego równiew na obszarze ”lanu (te-

ren oznakowany symbolem W) i dalej - po uprzednim podczyszczeniu w separatorach oraz osadnikach 

piasku i szlamu - do istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego poza obszarem planu w miej-

scowo`ci Warzymice; 

4) w zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów ustala się wstę”ne segregowanie i gromadzenie 

od”adów w ”ojemnikach, a nastę”nie wywowenie na skJadowisko od”adów ”o”rzez s”ecjalistyczną 
firmę, s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki w celu ich 
odbioru specjalistycznym s”rzętem przez firmy branwowe; 

5) zao”atrzenie w cie”Jo nalewy realizować z wJasnych lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: insta-

lacje grzewcze na gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa energii jak: kolektory 

sJoneczne, ”om”y cie”Ja it”., w dostosowaniu do warunków geologicznych, zgodnie z ”rze”isami 

”rawa geologicznego i górniczego; 
6) zao”atrzenie w gaz nalewy realizować ”o”rzez ”rojektowaną w ul. Na Rajkowo sieć gazową `redniego 

ci`nienia o `rednicy 100 mm zasilaną z istniejącego gazociągu `redniego ci`nienia o `rednicy 225 mm 

w ulicy Cukrowej (droga krajowa nr 13 dz. nr 142 - poza granicami ”lanu), który do”rowadza gaz ze 
Szczecina do PrzecJawia; 

7) zao”atrzenie w energię elektryczną nalewy realizować z ”lanowanych stacji transformatorowych 

15/0,4 kV zasilanych przelotowo liniami kablowymi `redniego na”ięcia, z istniejących ”oza obszarem 

planu linii napowietrznych 15 kV. Stacje transformatorowe typu miejskiego; przy mniejszym miej-

scowym zapotrzebowaniu na ”rąd do”uszcza się stację sJu”ową; do obsJugi ”oszczególnych obiek-

tów budowlanych nalewy zrealizować rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia - 0,4 kV; istniejąca 
linia napowietrzna 220 kV ”rzebiegająca ”rzez obszar ”racowania - do zachowania. WzdJuw linii wy-

znacza się obszar z zakazem zabudowy budynków ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi, o szeroko`ci 
70 m (po 35 m od osi linii w obu kierunkach), zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) obsJugę telekomunikacyjną nalewy realizować ”o”rzez istniejącą centralę telefoniczną w PrzecJawiu 
(poza obszarem planu), sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznej. 
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7. Wszystkie nowe sieci inwynieryjne na obszarze ”lanu nalewy ”rowadzić jako ”odziemne; sieci pod-

ziemne ”owinny być ”rowadzone w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych - ”oza trwaJą na-

wierzchnią lub na innych terenach ogólnodostę”nych. Wymóg nie dotyczy istniejącej linii na”owietrznej WN. 

8. System wodociągowy nalewy realizować z za”ewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeL 
zao”atrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej 

oraz z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi oraz likwidacji skaweL. Śo”uszcza się budowę nowego 
ujęcia gJębinowego wody dla ww. celów. 

9. źakazuje się stosowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe, ustalenie nie dotyczy 
instalowania kominków stanowiących uzu”eJniające uródJo cie”Ja w zabudowie szeregowej. 

RozdziaJ ńń 

S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów 

§ 13. Tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenów do”uszcza się wyJącznie 
w zakresie wynikającym z procesu realizacji zamierzeL inwestycyjnych okre`lonych w ”lanie. 

RozdziaJ ń2 

Stawki ”rocentowe z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

§ 14. 1. Śla terenów 1-MW/U, 2-MW/U, 3-MN i 6-KŚW ustala się stawkę ”rocentową z tytuJu wzro-

stu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

2. Śla ”ozostaJego terenu ustala się stawkę ”rocentową z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

ŚziaJ III 
PRZśPISY KOKCOWś 

§ 15. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych klasy bonitacyjnej R II o Jącznej ”owierzchni 9,2 ha 

na cele nierolnicze na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.051/602-157/02 

z dnia 15 kwietnia 2002 r. 

§ 16. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowo. 

§ 17. 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 Urzędu Gminy KoJ-
baskowo. 

 

Przewodniczący Rady: 
Edward Sroka 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXVIII/326/09 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 9 listopada 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXVIII/326/09 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 429 ｦ Poz. 42 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXVIII/326/09 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Rajkowo 

W trakcie wyJowenia ”lanu do ”ublicznego wglądu, które odbywaJo się w dniach od 21 sier”nia do 
11 wrze`nia 2009 r., w tym takwe w dniu wyznaczonym na dyskusję ”ubliczną, tj. 11 wrze`nia 2009 r. 

nie zostaJy zgJoszone wadne uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w obrębie geodezyjnym Rajkowo. 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXVIII/326/09 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji, za”isanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania 

Na podstawie art. 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) okre`la się 
nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasady ich finansowania: 

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

mieszkaLców realizuje się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: 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; 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 48, poz. 327). 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, zapisane 

w niniejszym planie obejmują inwestycje jako zadania ws”ólne, realizowane w liniach rozgraniczających 
dróg ”owiatowych, w tym budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz zieleni. 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. 
Symbole terenów 
funkcjonalnych 

Opis inwestycji wynikaj>cy z ustaleM planu 

1. 4-KD.Z 
Budowa uzbrojenia podziemnego z zakresu sieci  
wodoci>gowo-kanalizacyjnej bez kanalizacji 
deszczowej 

2. 5-KD-Z 
Budowa uzbrojenia podziemnego z zakresu sieci  
wodoci>gowo-kanalizacyjnej bez kanalizacji 
deszczowej 

 

§ 3. Okre`la się s”osób realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 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 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 stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 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 plan 

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 programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. źadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 nie będą fi-
nansowane ”rzez budwet gminy. 

2. Zadania ws”ólne w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cie-

ków (Dz. 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 ”rzedsiębior-

stwa wodno-kanalizacyjnego w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Gminy w KoJbaskowie wieloletnie ”lany 
rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii cie”lnej lub energii elek-

trycznej wskazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 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). 
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UCHWAIA NR XXXVIII/210/09 

 RADY GMINY RYMAK 

 z dnia 19 listopada 2009 r. 

w s”rawie ustalenia liczby ”unktów s”rzedawy na”ojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc s”rzedawy i ”odawania na”ojów alkoholowych na terenie Gminy RymaL. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (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 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 ”audziernika 
1982 r. o wychowaniu w trzeuwo`ci i ”rzeciwdziaJaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, 

Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238) Rada Gminy RymaL, uchwala, co nastę”uje: 

  


