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poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104) przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mo-

cy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
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UCHWAIA NR LII/337/10 

 RADY MIEJSKIEJ W IOBźIś 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iobez, 
obszar ｭDrawskaｬ. 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 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 oraz z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w Iobzie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XX/124/08 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego fragmentu obrębu 
ｭKoJdrąbｬ, gmina Iobez, obszar ｭDrawskaｬ oraz po stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL 

i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Iobez ”rzyjętym uchwaJą Nr XXVI/226/01 Rady 

Miejskiej w Iobzie z dnia 31 marca 2001 r., zmienionym uchwaJą Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 28 marca 2007 r., zmienionym uchwaJą Nr L/317/10 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 25 lutego 

2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar o Jącznej 
powierzchni 73,08 ha, oznaczony na rysunku planu. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭDrawskaｬ, opraco-

wany w skali 1:1000; 

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

ny dla terenu objętego ”lanem; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) przeznaczenie terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

4. Ustala się ”odziaJ obszaru ”lanu, na tereny okre`lone na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczone symbolami: 1U,P; 2P,U; 3IT,ZP; 4IT,ZP; 5P,U; 6PU; 7U,P; 8P,U; 9P,U; 10E; 11ZL; 12ZL; 

13Rz (P,U); 14P,U; 01KDW. 
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5. Definicje ”ojęć i sformuJowania terminów uwywane w ”lanie nalewy rozumieć jako towsame z poję-
ciami i sformuJowaniami okre`lonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prze-

”isach odrębnychŁ 

6. Ilekroć w uchwale uwywa się innych ”ojęć takich jak: 

1) front dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć granicę dziaJki budowlanej, która ”rzylega do drogi, z której 
nastę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

2) powierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć obszar wyznaczony ”rzez rzut ”ionowy skrajnego 
obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, 

b) albo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu parteru, 

c) do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”ole ”owierzchni wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich 

elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJęb-

ne (cofnięte) i loggie i balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane 

szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe stanowiące integralną czę`ć budynku, 
”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł, 

d) do powierzchni zabudowy nie wlicza się - ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 
studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dacho-

wych a takwe nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, ”owierzchni budynków lub ich 
czę`ci znajdujących się ”oniwej ”oziomu terenu; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, `ciana frontowa 
budynku nie mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej ulicyŁ 

§ 2. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku planu oznaczono symbolami przezna-

czenie terenów: 

1) U,P - teren zabudowy usJugowej, tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów; 
2) IT,ZP - teren urządzeL i obiektów infrastruktury technicznej; teren zieleni urządzonej, ”arki skwery 

zieleLce; 
3) P,U - teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, teren zabudowy usJugowej; 
4) Rz (P,U) - teren rolniczy (istniejącej szkóJki le`nej) z mowliwo`cią ”rzeksztaJcenia na tereny obiektów 

”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oraz zabudowy usJugowej; 
5) ZL - teren lasów; 
6) E - teren infrastruktury technicznej - energetyka (trafostacja); 

7) KDW - teren dróg wewnętrznychŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) wysoko`ć zabudowy dla budynków okre`lono w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; 
2) ustala się maksymalną wysoko`ć dla obiektów i budowli technologicznych lokalizowanych na tere-

nach obiektów ”rodukcyjnych wynoszącą 50 m; 

3) geometria dachów zostaJa okre`lona w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; 
4) budynki i budowle nadziemne lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, okre-

`lonych na rysunku ”lanu; 
a) nie do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy wadnych nadziemnych ele-

mentów budynków oraz realizacji ”rzed linią zabudowy budowli nadziemnych: 

b) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych, elementów ”od-

ziemnych budynków oraz budowli ”odziemnych. 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.1. Na terenie obję-
tym planem ustala się ochronę `rodowiska ”o”rzez: 

1) wy”osawenie terenu ”rzeznaczonego ”od zabudowę: w zbiorcze zaopatrzenie w wodę, odbiór `cie-

ków komunalnych i wód o”adowych; 
2) zorganizowany system odbioru od”adów; 
3) ochronę ”owietrza ”o”rzez instalowanie atestowanych urządzeL do ogrzewania budynkówŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - w ramach obszaru planu nie 

wystę”ują tereny i obiekty ”odlegające ochronieŁ 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 53 ｦ 6131 ｦ Poz. 1071 

 

§ 6. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku ”lanu; 
2) ”odziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na mapie geodezyjnej) i zasady ”odziaJu (”ro-

jektowane granice dziaJek fakultatywne) okre`lono na rysunku ”lanu; 
3) do”uszcza się Jączenie i zagos”odarowywanie wydzielonych dziaJek w ramach jednej nieruchomo`ci; 
4) do”uszcza się inny ”odziaJ dziaJek na zasadach okre`lonych w dalszych ustaleniach; 

5) ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczającej teren 

z ulicą, z dopuszczalnym odchyleniem+
-10o; 

6) do”uszcza się ”odziaJ terenu na ”otrzeby obiektów infrastruktury technicznej w tym przepompowni 

`cieków, stacji transformatorowych na nastę”ujących warunkach: - minŁ ”owierzchni dziaJki ｦ 70 m2, 

- minŁ szeroko`ci frontu dziaJki - 10 m. 

§ 7. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu: 

1) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi; 

2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawar-

stwienia kulturowe ”odlegają ochronie ”rawnej na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) obsJuga komunikacyjna obszaru odbywać się będzie ”o”rzez ”ubliczne ulice ”oJowone ”oza granicami 

”lanu oraz ulice wewnętrzne oznaczone symbolem KDW; 

2) poza wyznaczonymi na rysunku planu ulicami wewnętrznymi do”uszcza się lokalizację nowych dróg 
wewnętrznych, których lokalizacja wynika od”owiednio z potrzeb uwytkowych wJa`cicieli zakJadów; 

3) ustala się wykonanie ”eJnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej ”owiązane z istniejącymi 

systemami miejskimi w zakresie: 

a) wodociągu - ustala się budowę i ”rzyJączenie terenów do wodociągu miejskiego, chyba, we usta-

lenia szczegóJowe stanowią inaczej; alternatywne zao”atrzenie w wodę nastą”i ze studni ”u-

blicznych zlokalizowanych poza terenem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) kanalizacji sanitarnej - ustala się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tJocznej 
o `rednicy 40 - 400 mm i ”odJączenie do niej wszystkich terenów; zakazuje się realizacji zbiorni-

ków bezod”Jywowych i indywidualnych oczyszczalni `cieków, chyba we ustalenia szczegóJowe 
stanowią inaczej, 

c) kanalizacji deszczowej - ustala się budowę sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy 250 - 600 mm 

(odbiór i od”rowadzenie `cieków ”odczyszczonych ”oza granicami planu) i ”rzyJączenie do niej 
wszystkich terenów, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej, 

d) sieci energetycznej - ustala się budowę linii kablowych `redniego i niskiego na”ięcia, ”odziem-

nych ”rzyJączonych do sieci elektroenergetycznej, do”uszcza się realizację stacji transformatoro-

wych na ”oszczególnych terenach w zalewno`ci od ”otrzeb, 
e) sieć telefonicznej - ustala się budowę sieci telefonicznej, 
f) sieci gazowej - ustala się docelowo budowę sieci gazowej do celów grzewczych technologicz-

nych s/c lub n/c o `rednicy 63-250 mm, do”uszcza się ”rzyJączenie wszystkich obiektów do sieci 
gazowej; 

4) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się zastosowanie wszystkich rodzajów systemów grzew-

czych z zastosowaniem urządzeL atestowanych; 
5) nowo”rojektowane sieci uzbrojenia technicznego nalewy ”rowadzić w przestrzeni ulic ograniczonej 

liniami rozgraniczającymi w miarę mowliwo`ci poza jezdniami; 

6) ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego, w ”rzy”adku konieczno`ci jego narusze-

nia nalewy zastosować rozwiązanie zastę”cze zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
7) odpady (komunalne i inne) nalewy gromadzić w pojemnikach na terenie dziaJek i od”rowadzać je 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 9. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania te-

renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu, tereny mogą być zagos”odarowane i zabudowane 

w dotychczasowy s”osóbŁ 
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Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 10. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 3,24 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1U,P (2,08 ha), 7U,P (1,16 ha): 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, tereny zabudowy 
usJugowej, do”uszcza się realizację jednego mieszkania sJuwbowego, o ”owierzchni uwytkowej do 
150 m2; 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem zachowania: - minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2, 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 12,0 m, 

b) geometria dachu - do”uszcza się stosowanie wszystkich rodzajów dachów, 
c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej 50% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 30% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - do terenu 1U,P z ulicy ”oJowonej granicami planu i ulicy 01KDW, do terenu 7U,P z ulicy 

01KDW, 

b) parkowanie - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych lub na 25 m2”owierzchni usJug handlo-

wych lub na 40 m2”owierzchni uwytkowej innych usJug, 
c) woda - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji sieci wodociągowej do”uszcza się zao”a-

trzenie w wodę z ujęcia indywidualnego (studni), 
d) energia elektryczna - zgodnie z ustaleniami § 8, 

e) `cieki sanitarne - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

się gromadzenie `cieków w zbiornikach bezod”Jywowych lub oczyszczanie ich w indywidualnej 

oczyszczalni `cieków, 
f) wody opadowe - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza 

się rozsączanie lub gromadzenie wód o”adowych w ramach terenu dziaJki, 
g) gaz - zgodnie z ustaleniami § 8; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 11. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,85 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2P,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, tereny zabudowy usJu-

gowej, do”uszcza się realizację jednego mieszkania sJuwbowego, o ”owierzchni uwytkowej do 150 m2; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) dopuszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem zachowania: - minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2, 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 16 m, 

b) geometria dachu - do”uszcza się stosowanie wszystkich rodzajów dachów, 
c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - do terenu z ulicy 01KDW, 

b) parkowanie - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych lub na 25 m2”owierzchni usJug handlo-

wych lub na 40 m2”owierzchni uwytkowej innych usJug, 
c) woda - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji sieci wodociągowej do”uszcza się zao”a-

trzenie w wodę z ujęcia indywidualnego (studni), 
d) energia elektryczna - zgodnie z ustaleniami § 8, 

e) `cieki sanitarne - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

się gromadzenie `cieków w zbiornikach bezod”Jywowych lub oczyszczanie ich w indywidualnej 

oczyszczalni `cieków, 
f) wody opadowe - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza 

się rozsączanie lub gromadzenie wód o”adowych w ramach terenu dziaJki, 
g) gaz - zgodnie z ustaleniami § 8; 
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5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 12. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 42,06 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

5P,U (6,85 ha); 6P,U (4,26 ha); 8P,U (11,9 ha); 9P,U (19,05 ha): 

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, tereny zabudowy usJu-

gowej, do”uszcza się realizację jednego mieszkania sJuwbowego, o powierzchni uwytkowej do 150 m2; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem zachowania: - minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 50 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 5000 m2, 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 16 m, 

b) geometria dachu - do”uszcza się stosowanie wszystkich rodzajów dachów, 
c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% powierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - do terenu 6P,U; 8P,U z ulicy 01KDW, do terenu 5P,U; 9P,U z ulicy ”oJowonej ”oza grani-

cami planu i ulicy 01KDW, 

b) parkowanie - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych lub na 25 m2”owierzchni usJug handlo-

wych lub na 40 m2”owierzchni uwytkowej innych usJug, 
c) woda - zgodnie z ustaleniami § 8, 

d) energia elektryczna - zgodnie z ustaleniami § 8, 

e) `cieki sanitarne - zgodnie z ustaleniami § 8, 

f) wody opadowe - zgodnie z ustaleniami § 8, 

g) gaz - zgodnie z ustaleniami § 8; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 13. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 1,36 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

3IT,ZP (0,39 ha), 4IT,ZP (0,97 ha): 

1) przeznaczenie terenu - tereny urządzeL i obiektów infrastruktury technicznej (w szczególno`ć stacja 
bazowa telefonii komórkowej, stacja redukcyjna gazu); 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu terenu; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 10 m dla budynków, 50 m dla 

budowli, 

b) geometria dachu - dachy ”Jaskie, ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej 20% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 50% ”owierzchni dziaJki; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 01KDW, 

b) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 14. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,036 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10E: 

1) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej - energetyka (trafostacja); 

2) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJów; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, nie wywej niw 7,5 m, 

b) geometria dachu - dachy ”Jaskie, ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej 60% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 10% powierzchni dziaJki; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 01KDW, 

b) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 
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5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 15. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 4,64 ha oznaczonych na rysunku planu symbolami 

11ZL (2,52 ha), 12ZL (2,12 ha): 

1) przeznaczenie - tereny lasów, 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy; 

4) zasady obsJugi infrastruktury: 
a) dojazd - do terenu 11ZL z ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu, do terenu 12ZL z terenów ”rzy-

legJych; 
5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0% 

§ 16. Ustalenia dla terenu o powierzchni 9,49 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13Rz (P,U): 

1) przeznaczenie terenu - teren rolniczy (istniejącej szkóJki le`nej) z mowliwo`cią ”rzeksztaJcenia na tere-

ny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oraz zabudowy usJugowej; zachowanie ”rzebu-

dowa, rozbudowa obiektów istniejącej zabudowy zagrodowej, w przypadku zmiany przeznaczenia na 

cele produkcyjno-usJugowe do”uszcza się realizację jednego mieszkania sJuwbowego dla jednego za-

kJadu, o ”owierzchni uwytkowej do 150 m2; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem zachowania: - minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 30 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 3000 m2, 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 16 m, 

b) geometria dachu - do”uszcza się stosowanie wszystkich rodzajów dachów, 
c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu, 

b) parkowanie - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych lub na 25 m2 ”owierzchni usJug han-

dlowych lub na 40 m2 ”owierzchni uwytkowej innych usJug, 
c) woda - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji sieci wodociągowej do”uszcza się zao”a-

trzenie w wodę z ujęcia indywidualnego (studni), 
d) energia elektryczna - zgodnie z ustaleniami § 8, 

e) `cieki sanitarne - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

się gromadzenie `cieków w zbiornikach bezod”Jywowych lub oczyszczanie ich w indywidualnej 

oczyszczalni `cieków 

f) wody opadowe - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza 

się rozsączanie lub gromadzenie wód o”adowych w ramach terenu dziaJki, 
g) gaz - zgodnie z ustaleniami § 8; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 17. Ustalenia dla terenu o powierzchni 7,16 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14P,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, tereny zabudowy usJu-

gowej, dla nowej zabudowy produkcyjnej i usJugowej do”uszcza się realizację jednego mieszkania 

sJuwbowego, o ”owierzchni uwytkowej do 150 m2; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem zachowania: - minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- min. powierzchnia dziaJki - 2000 m2, 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw 15 m, 

b) geometria dachu - do”uszcza się stosowanie wszystkich rodzajów dachów, 
c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 
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4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy ”oJowonej ”oza granicami planu i z ulicy 01KDW, 

b) parkowanie - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych lub na 25 m2 ”owierzchni usJug han-

dlowych lub na 40 m2 ”owierzchni uwytkowej innych usJug, 
c) woda - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji sieci wodociągowej do”uszcza się zao”a-

trzenie w wodę z ujęcia indywidualnego (studni), 
d) energia elektryczna - zgodnie z ustaleniami § 8, 

e) `cieki sanitarne - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

się gromadzenie `cieków w zbiornikach bezod”Jywowych lub oczyszczanie ich w indywidualnej 

oczyszczalni `cieków, 
f) wody opadowe - zgodnie z ustaleniami § 8, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza 

się rozsączanie lub gromadzenie wód o”adowych w ramach terenu dziaJki, 
g) gaz - zgodnie z ustaleniami § 8; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 18. Ustalenia dla terenu komunikacji o powierzchni 3,24 ha, oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 01KDW: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren ulic wewnętrznej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 15 m, 

b) w przestrzeni ulicy ograniczonej liniami rozgraniczającymi, do”uszcza się ”rowadzenie sieci 
uzbrojenia technicznego podziemnego, 

c) w przestrzeniach ulicy ograniczonej liniami rozgraniczającymi, nalewy zrealizować o`wietlenie 
uliczne. 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 19. źa zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi okre`loną w decyzji nr GZ.tr.057-602-557/09 

z dnia 22 grudnia 2009 r., zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolniczych klasy RIIIb o powierzchni 

4,11 ha na cele nierolnicze. 

§ 20. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi IobzaŁ 

§ 21. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w IobzieŁ 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

ślwbieta KobiaJka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LII/337/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LII/337/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LII/337/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Iobez obszar ｭDrawskaｬ 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 

i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 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) Rada Miejska w Iobzie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iobez obszar ｭDrawskaｬ, wyJo-

wonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, wniesiono jed-

ną uwagę, w której skJadający wnosiJ o: 
ｦ dopuszczenie realizacji budynku mieszkalnego dla wJa`ciciela obiektu ”rodukcyjnego lub 

usJugowego w zabudowie wolnostojącej, 
ｦ do”uszczenie ”odziaJu terenu na dziaJki o minimalnej ”owierzchni wynoszącej 2000 m2, 

ｦ dopuszczenie mowliwo`ci gromadzenia `cieków w zbiornikach bezod”Jywowych lub oczysz-

czania ich w oczyszczalniach przydomowych. 

Uwaga zostaJa uwzględniona w caJo`ciŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LII/337/10 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 

i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 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) Rada Miejska w Iobzie uchwala, 

co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, tjŁ budowa drogi wewnętrznej gminnej (01KDW) oraz budowa infrastruktury technicznej 

niezbędnej do obsJugi tych terenów (w szczególno`ci budowa o`wietlenia, sieci kanalizacji deszczowej, 
sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej), stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zdania wJasne gminy. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 

mocy ”rze”isów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 

przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy, 

2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie sta-

nowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnychŁ 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, usta-

wą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
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§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 

realizowanymi przez gminę (”rzyJącza energetyczne lub gazowe) realizowane będą w s”osób okre`lony 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) 

przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mo-

cy ”rze”isów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz 

stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym mŁ inŁ ustawą 
Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
1071 
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UCHWAIA NR XXXIX/246/10 

 RADY MIEJSKIEJ W RESKU 

 z dnia 3 marca 2010 r. 

uchylająca uchwaJę Nr XXVIII/165/09 Rady Miejskiej W Resku z dnia 20 marca 2009 r. 

w s”rawie ”rzyjęcia ｭRegulaminu udzielania dotacji celowych na budowę ”rzydomowych 

oczyszczalni `ciekówｬ. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
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. 1586; 

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 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420), w związku z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo 

ochrony `rodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. Uchyla się uchwaJę Nr XXVIII/165/09 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 marca 2009 r. 

w s”rawie ”rzyjęcia ｭRegulaminu udzielania dotacji celowych na budowę ”rzydomowych oczyszczalni 

`ciekówｬ. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Reska. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady: 

 

Barbara Basowska 
1072 

 

  


