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3) za ”rowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i mJodziewą u”o`ledzoną umysJowo 
w sto”niu gJębokim - 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

4. Śodatek za warunki ”racy ”rzysJuguje za faktycznie ”rze”racowane godziny i w wysoko`ci do licz-

by tak przepracowanych godzin w stosunku do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzinŁ 

5. Wysoko`ć stawki za godzinę ”racy, o której mowa w ust. 4 okre`la się jak godzinę ”onadwymia-

rową, ”owiększoną od”owiednio w s”osób wynikający z § ń5Ł 

6. Śodatek za warunki ”racy wy”Jaca się z doJuŁ 

RozdziaJ 9 

POSTANOWIśNIA KOKCOWś 

§ 16. źmiany Regulaminu nastę”ują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

§ 17. Traci moc uchwaJa Rady Gminy w Grzmiącej Nr XXXVI/217/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od dnia ń stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady: 
Krzysztof Trybulski 

 
497 

 

498 
498 

UCHWAIA NR XXX/353/10 

 RAŚY GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 8 lutego 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 
Warzymice, Ustowo i PrzecJaw gminy KoJbaskowo. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada 

Gminy KoJbaskowo uchwala, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 

Prze”isy ogólne 

RozdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr Vł38łŃ7 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy ”rzyjętym uchwaJą 
Nr XXXIIIł434łŃ6 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r., uchwala się miejscowy ”lan za-

gospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni 40,3962 ha ”oJowonego w obrębie Warzymice, 
Ustowo i PrzecJaw, zwany dalej ”lanemŁ 
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2. Granicę o”racowania ”lanu zaznaczono na rysunku ”lanu w skali ń:ńŃŃŃ, stanowiącym zaJącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaJy oraz na zaJączniku nr 2 stanowiącym wyrys ze Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowoŁ 

3. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zagospo-

darowania terenu o funkcji ”rzemysJowej, usJugowej, ”rodukcyjno - usJugowej, magazynowo - skJadowej 
oraz baz i zabudowy centrum handlowo - usJugowego, w tym lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy do i ”owywej 2ŃŃŃ m2, wraz z infrastrukturą techniczną i zielenią urządzonąŁ 

4. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

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

ny KoJbaskowo wraz z oznaczeniem granicy opracowania planu; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. 

§ 2. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu: 

1) w Rozdziale 2 niniejszej uchwaJy, sformuJowano ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania i zabu-

dowy, obowiązujące na caJym terenie objętym ”lanem; 
2) obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny funkcjonalne - tereny okre`lone liniami rozgranicza-

jącymi, o równych funkcjach lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) kawdy teren funkcjonalny oznaczono na rysunku ”lanu w skali 1:1000 oraz w tek`cie ”lanu identyfi-

katorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza gJówną 
funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy; 

4) dla terenów funkcjonalnych sformuJowano szczegóJowe ustalenia obowiązujące w granicach wyzna-

czonych linią rozgraniczającą danego terenu; 
5) dla caJego obszaru objętego ”lanem, w Rozdziale 3 niniejszej uchwaJy, ustalone zostaJy zasady obsJu-

gi w zakresie infrastruktury technicznej; 

6) w Rozdziale 4 niniejszej uchwaJy okre`lono zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczegoŁ 
RozdziaJ 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują: 

1) P,U - teren zabudowy ”rzemysJowej, ”rodukcyjno - usJugowej, skJadów, magazynów i baz; 

2) KD.GP - tereny dróg ”ublicznych - droga gJówna; 
3) KD.Z - tereny dróg ”ublicznych - droga zbiorcza; 

4) KD.L - tereny dróg ”ublicznych - droga lokalna; 

5) ZP - zieleL ”arkowa; 
6) Wk - teren kanaJu melioracyjno - deszczowego; 

7) Wz - ujęcia wodyŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie zagos”odarowania terenów i ksztaJtowania zabudowy 
obowiązujące dla caJego obszaru ”lanu: 

1) na caJym obszarze objętym niniejszym ”lanem w”rowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charak-

terze tymczasowym, kontenerowym, w tym garawy i ”awilonów blaszanych; 
2) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą realizacji elementów ”odziemnych; 
3) ”rzez nie”rzekraczalną linię zabudowy nalewy rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym do”usz-

cza się wznoszenie budynków oraz - okre`lonych w ustaleniach planu - budowli; linia nie dotyczy: 

balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienników, zadaszeL nad wej`ciami, ryzalitów, 
”rzedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci ”odziemnych obiektów budowla-

nych, o ile ustalenia ”lanu nie stanowią inaczej; 
4) zabudowę, dla której nie ustalono nie”rzekraczalnej linii zabudowy, nalewy lokalizować w oparciu 

o obowiązujące ”rze”isy ”rawa budowlanego; 
5) rozwiązania komunikacyjne a w szczególno`ci ciągi komunikacji ”ieszej, ”ieszojezdnej i wydzielonych 

”arkingów nalewy dostosować do warunków ”oruszania się osób nie”eJnos”rawnych; 
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6) w granicach ”oszczególnych terenów funkcjonalnych do”uszcza się scalanie dziaJek lub ich czę`ci 
”owstaJych w wyniku ”odziaJów zgodnych z planem; 

7) wskaunik ”owierzchni zabudowy nalewy ”rzyjmować dla caJego terenu funkcjonalnego je`li ustalenia 
”lanu nie ”rzewidują mowliwo`ci ”odziaJu lub dla ”rojektowanej i wskazanej na rysunku ”lanu dziaJki; 

8) ”rzez wysoko`ć zabudowy nalewy rozumieć wysoko`ć mierzoną od najniwszej rzędnej obrysu kondy-

gnacji ”rzyziemnej budynku odwzorowanej na ”odkJadzie ma”owym rysunku ”lanu do najwywszej ka-

lenicy dachu lub najwywszego ”unktu na ”okryciu kubatury budynku albo attykiŁ Śo wysoko`ci zabu-

dowy nie wlicza się urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy 
attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (n”Ł maszynow-

nie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie); 
9) ”rzez dachy strome nalewy rozumieć dachy jedno, dwu lub wielos”adowe o ”ochyleniu ”oJaci od 25 

do 45o; 

10) ”rzez dachy ”Jaskie nalewy rozumieć dachy jedno, dwu lub wielos”adowe o ”ochyleniu ”oJaci do 25o; 

11) ”rzebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt 
osi odpowiednich linii z rysunku planu; 

12) do”uszcza się ”odziaJ terenu zgodnie z liniami wydzieleLŁ 

3. Na terenie objętym niniejszym ”lanem nie wystę”ują obiekty zabytkowe ”odlegające ochronie kon-

serwatorskiej ani elementy krajobrazu o walorach zabytkowych. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej 

§ 4. 1. ObsJugę obszaru w zakresie infrastruktury technicznej nalewy za”ewnić z uwzględnieniem na-

stę”ujących zasad: 

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w KoJbaskowie lub Szczecinie, ”onadto 
ustala się: 
a) parametry projektowanej sieci - ø 32 mm ÷ ńńŃ mm, 
b) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem większych `rednic 

i nowych materiaJów, 
c) uwzględnienie nowych studni ”ublicznych zgodnie z aktualnymi przepisami - poprzedzone rozpo-

znaniem hydrogeologicznym - dla potrzeb zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych, 

d) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na ko-

munalnej sieci wodociągowej; 
2) od”rowadzenie `cieków do kanalizacji `ciekowej ø ń6Ń w drodze krajowej nr 13 poprzez projektowa-

ną kanalizację sanitarną grawitacyjno - tJoczną ze zrzutem `cieków na oczyszczalnię `cieków 
w PrzecJawiu lub innej wg wskazaL gminnego systemu kanalizacyjnego, ”onadto ustala się: 
a) parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - ø ńŃŃ mm ÷ 3ŃŃ mm, 
b) nie do”uszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezod”Jywowych, 
c) na terenach o rzędnej terenu uniemowliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu od”rowa-

dzania `cieków sanitarnych do”uszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązaL ”rze”om”owni 
`cieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

3) od”rowadzenie wód deszczowych do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do 

rowu melioracyjnego - wylot zao”atrzyć w urządzenie ”odczyszczające ”onadto ustala się: ”arametry 
projektowanej sieci kanalizacyjnej - ø ńŃŃ mm ÷ 3ŃŃ mm; 

4) na terenach o rzędnej terenu uniemowliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu od”rowadzania 
wód o”adowych do”uszcza się od”rowadzenie do studni chJonnych; 

5) usuwanie od”adów staJych ”o wstę”nej segregacji u uródJa na gminne wysy”isko od”adów komunal-

nych lub inne wskazane ”rzez Wójta; 
6) istniejące na obszarze ”lanu systemy melioracyjne w przypadku kolizji z ”rojektowaną zabudową lub 

infrastrukturą nalewy ”rzebudować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm 

branwowych; 
7) elektroenergetyka: 

a) zasilanie obszaru opracowania z istniejących ”oza obszarem ”lanu i planowanej w jego granicach 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV Żty”u miejskiego]; stację ”lanowaną zasilić ”rzelotowo li-
niami kablowymi `redniego na”ięcia, z istniejących linii na”owietrznych ń5 kV, 

b) odcinki istniejących linii na”owietrznych `redniego na”ięcia, kolidujące z planowanym zagospoda-

rowaniem terenu - do przebudowy, 
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c) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia, 
d) sukcesywna likwidacja napowietrznych linii elektroenergetycznych i zastę”owanie ich, w ramach 

remontów i przebudowy, sieciami kablowymi; 

8) zaopatrzenie w gaz: 

a) ”lanowane obiekty zasilić z g 225 w drodze krajowej nr ń3, rozdzielczą siecią `rednio”ręwną - 

ø 32 ÷ 64, 
b) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem węzJów redukcyjnych na ci`nienie uwytkowe, 
c) do”uszcza się w przypadkach indywidualnych stosowanie gazu bezprzewodowego; 

9) zaopatrzenie w cie”Jo ”o”rzez roz”roszony system ogrzewania, z zastosowaniem uródeJ cie”Ja zasila-

nych ekologicznymi no`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna i inne; 

10) telekomunikacja: 

a) obsJuga telekomunikacyjna obiektów na obszarze o”racowania ”rzez istniejącą centralę telefo-

niczną w Szczecinie, 

b) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową, 
c) na caJym obszarze ”lanu ustala się zakaz lokalizacji masztów stacji bazowych telefonii komórkowejŁ 

2. Sieci infrastruktury technicznej nalewy lokalizować w ”asach ulicznych, ”oza jezdnią oraz ”rzy wy-

korzystaniu ciągów ”ieszych i pieszo - jezdnych, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczejŁ 

3. źakaz lokalizacji masztów wolnostojących telefonii komórkowejŁ 

4. Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej dla ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanuŁ 

5. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych oraz dróg wewnętrznych ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym; 
2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 

będą: 
a) droga krajowa nr 13 (01.KD.GP) - ”oJączenie ze Szczecinem oraz autostradą A6, 
b) droga 02.KD.Z - stanowiąca ”oJączenie ”omiędzy istniejącym i planowanym przebiegiem drogi 

krajowej nr ń3 oraz ”owiązanie z terenami produkcyjno - usJugowymi; 
3) dla wszelkich inwestycji na terenie objętym ”lanem nalewy za”ewnić w granicach wJasnego terenu 

od”owiednią, ze względu na funkcję i wielko`ć obiektu, ilo`ć miejsc ”arkingowych; 
4) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki liczby miejsc ”ostojowych do obliczania za”otrzebowania 

na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych: 
a) ”lace skJadowe, hurtownie, magazyny - 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych, 

b) zabudowa ”rzemysJowa i produkcyjno - usJugowa ń miejsce ”ostojowe na kawdych 5 zatrudnionych, 

c) zabudowa usJugowa - 1 miejsce postojowe na 50 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) biura, urzędy, banki - 1 miejsce postojowe/50 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
e) sklepy o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2ŃŃŃ m2 - 1 miejsce postojowe/25 m2 powierzchni 

s”rzedawy, 
f) sklepy o ”owierzchni s”rzedawy do i ”owywej 4ŃŃ m2 - 1 miejsce postojowe/50 m2 powierzchni 

s”rzedawy, 
g) obiekty ekspozycyjno-handlowe - 1 miejsce postojowe/50 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. Zgodnie z ”rze”isami obrony cywilnej ustala się: 

1) niezalewnie od zasilania ewentualnego sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci 
dostaw ze uródeJ zastę”czych wody ”itnej dla ludno`ci i do likwidacji skaweL oraz do celów ”rzeciw-

”owarowych ”o”rzez alternatywne zao”atrzenie w wodę ze studni ”ublicznych lub dowóz beczkowo-

zami lub w pojemnikach; 

2) nalewy za”ewnić objęcie terenu o”racowania gminnym systemem wykrywania i alarmowania oraz 

systemem wczesnego ostrzegania o zagroweniach; 
3) wykonywanie obiektów budowlanych ”owinno odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno-

`ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska 

§ 5. 1. Ochrona `rodowiska ”rzyrodniczego, zgodnie z ustaleniami ”lanu, realizowana będzie ”o”rzez: 

1) budowę systemu gos”odarki wodno-`ciekowej, dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 23 ｦ 3298 ｦ Poz. 498 

 

2) gos”odarkę od”adami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 
gospodarki odpadami; 

3) system zaopatrzenia w cie”Jo eliminujący ”aliwa staJe i obniwający w istotny s”osób sto”ieL zanie-

czyszczenia powietrza. 

2. Ponadto w zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) obowiązek uwzględnienia w ”rojektach zagos”odarowania terenu istniejących urządzeL drenarskich 
z zachowaniem ich drowno`ci, dostę”no`ci dla celów konserwatorskich z mowliwo`cią ”rzebudowy; 

2) ”owstaJe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów ksztaJtowania wJasnego 
terenu lub skJadować w miejscach wskazanych ”rzez Wójta; 

3) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i powierzch-

niowych na terenach sąsiednich; 
4) uciąwliwo`ć ”rowadzonej dziaJalno`ci nie mowe ”rzekraczać granic terenu, do którego Inwestor ”osia-

da tytuJ ”rawny, ”rzy czym na caJym obszarze ”lanu zakazuje się lokalizowania ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko wymagających obligatoryjnie s”orządzenia raportu 

o oddziaJywaniu na `rodowisko w `wietle ”rze”isów dotyczących ochrony `rodowiskaŁ 

3. Teren objęty ”lanem znajduje się w strefie zwykJej ochrony gJównego źbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP-122 ｭDolina Kopalna Szczecinｬ - Śecyzja Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych 
i Le`nictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. Nr DGKdn/BJ/489-6ń53)Ł Nalewy ”rzestrzegać ustalonych warun-

ków hydrogeologicznych dla ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej, zatwier-

dzonej ”rzez Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwaŁ Na terenie obszaru objęte-

go ”lanem obowiązują, z zastrzeweniem ”rze”isów szczególnych nastę”ujące wymogi z zakresu ochrony 

`rodowiska naturalnego: 

1) zakaz w”rowadzania nie oczyszczonych `cieków lub oczyszczonych w niewJa`ciwym sto”niu do wód 
powierzchniowych i do ziemi; 

2) wody opadowe i rozto”owe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne ”owinny 
być oczyszczone ”rzed w”rowadzeniem do wód lub do ziemi w taki s”osób, aby w od”Jywie zawar-

to`ć zawiesin ogólnych i substancji ro”o”ochodnych nie ”rzekraczaJa warto`ci do”uszczalnych ”rze-

”isami odrębnymi; 
3) wody deszczowe z terenu ”rojektowanej ”rzed od”rowadzeniem do kanalizacji deszczowej nalewy 

”odczy`cić w separatorach i osadnikach piasku i szlamu; 

4) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i powierzch-

niowych na terenach sąsiednich; 
5) w ”rzy”adku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego konieczna jest jego ”rzebudowa w obsza-

rze objętym ”lanem w dostosowaniu do planowanej inwestycji. 

ŚZIAI II 

Prze”isy szczegóJowe 

RozdziaJ 5 

Przeznaczenie i zasady zagos”odarowania terenów funkcjonalnych 

§ 6. Na terenie, o powierzchni 20,2265 ha, oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem ń P,U ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowo - ”rodukcyjna, usJug o`wiaty, zabudowa centrum handlowo 
- usJugowego, w tym lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2ŃŃŃ m2; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: zabudowa lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne li-

nie zabudowy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

ｦ 5,0 m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej o symbolu 02.KD.Z i drogi lokalnej 03.KD.L, 

ｦ 4,0 m od ”ozostaJych linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) strefa od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV - 45 m. W strefie obowiązuje zakaz lo-

kalizacji obiektów na staJy ”obyt ludziŁ Mowliwo`ć lokalizacji obiektów funkcji ”rowadzonej dzia-

Jalno`ci gos”odarczej związanej z okresowym (8 godzin) przebywaniem ludzi, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu, 
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d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni terenu, 

e) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 15,0 m do kalenicy lub `cianki attykowej, 
f) maksymalna wysoko`ć - do 45,0 m dla urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamo-

wych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudów-

ki nad dachami (n”Ł maszynownie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie), 
g) dla nowo budowanych obiektów nalewy utrzymać jednorodny charakter wystroju zewnętrznego 

w zakresie elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, doboru materiaJów, 
h) dachy gJównych bryJ budynków ”Jaskie z mowliwo`cią ukrycia ”oJaci dachowych za `cianami at-

tykowymi; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz wykonywania ogrodzeL z prefa-

brykowanych elementów betonowych; 
5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 5000,0 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 25,0 m, 

c) kąty granic wydzielanych dziaJek w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego, 
zawarty w przedziale 75o - 105o; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) obsJuga terenu z drogi lokalnej 03.KD.L, 

b) do”uszcza się nie więcej niw dwa ”oJączenia z drogą Ń2ŁKŚŁź 

c) ilo`ć miejsc ”ostojowych wg ustaleL rozdziaJu 3, § 4 ust. 5 pkt 4 niniejszej uchwaJy; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejące na”owietrzne linie ń5 kV do likwidacji, 

b) z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do potrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
c) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu - do”uszcza się 
prowadzenie prac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego 

z ustaleniami planu, w tym ”odziaJy, rozbiórkę istniejących w granicach terenu obiektów oraz ”rze-

niesienie, ”rzebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu; 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć wzrosJa 
w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30% wzrostu warto`ciŁ 

§ 7. Na terenie o powierzchni 4,1673 ha, oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 2 P, U, ustala się: 

1) przeznaczenie terenów: zabudowa ”rzemysJowa, ”rodukcyjno - usJugowa, skJady, magazyny i bazy, 

usJug o`wiaty, zabudowa centrum handlowo - usJugowego, w tym lokalizacji obiektów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy do i ”owywej 2ŃŃŃ m2; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: zabudowa lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne li-

nie zabudowy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

ｦ 5,0 m od linii rozgraniczających drogi Ń3ŁKŚŁL, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczających drogi Ń2ŁKŚŁź, 
ｦ od ”ozostaJych linii rozgraniczających teren - wg rysunku planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni dziaJki, 
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 15,0 m do kalenicy lub `cianki attykowej, 
e) maksymalna wysoko`ć - do 45,0 m dla urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamo-

wych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudów-

ki nad dachami (n”Ł maszynownie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie), 
f) dla nowo budowanych obiektów nalewy utrzymać jednorodny charakter wystroju zewnętrznego 

w zakresie elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, doboru materiaJów, 
g) dachy gJównych bryJ budynków ”Jaskie z mowliwo`cią ukrycia ”oJaci dachowych za `cianami at-

tykowymi; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz wykonywania ogrodzeL z prefa-

brykowanych elementów betonowych; 
5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 5000,0 m2, 
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b) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 25,0 m, 

c) kąty granic wydzielanych dziaJek w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego, 
zawarty w przedziale 75o - 105o; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) obsJuga terenu z drogi dojazdowej 03.KD.L, 

b) do”uszcza się nie więcej niw dwa ”oJączenia z drogą Ń2ŁKŚŁź, 
c) ilo`ć miejsc ”ostojowych wg ustaleL rozdziaJu 3, § 4 ust. 5 pkt 4 niniejszej uchwaJy; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do potrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
b) istniejąca na”owietrzna linia ń5 kV do likwidacji, 

c) ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 
8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 

a) uwytkowanie rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami planu, w tym ”odziaJy, rozbiórkę istniejących w granicach terenu 

obiektów oraz ”rzeniesienie, ”rzebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbroje-

nie terenu; 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związ-

ku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 8. Na terenie, o powierzchni 4,5302 ha, oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 3 P, U, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa ”rzemysJowa, ”rodukcyjno - usJugowa, skJady, magazyny i bazy, 

zabudowa centrum handlowo - usJugowego, w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

s”rzedawy do i ”owywej 2ŃŃŃ m2; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: zabudowa lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne li-

nie zabudowy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

ｦ 5,0 m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej o symbolu 02.KD.Z i drogi lokalnej 03.KD.L, 

ｦ 4,0 m od pozostaJych linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni terenu, 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 15,0 m do kalenicy lub `cianki attykowej, 

e) maksymalna wysoko`ć - do 45,0 m dla urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamo-

wych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudów-

ki nad dachami (n”Ł maszynownie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie), 
f) dla nowo budowanych obiektów nalewy utrzymać jednorodny charakter wystroju zewnętrznego 

w zakresie elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, doboru materiaJów, 
g) dachy gJównych bryJ budynków ”Jaskie z mowliwo`cią ukrycia ”oJaci dachowych za `cianami at-

tykowymi; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz wykonywania ogrodzeL z prefa-

brykowanych elementów betonowych; 
5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaJki - 1200,0 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 25,0 m, 

c) kąty granic wydzielanych dziaJek w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego, 
zawarty w przedziale 75o - 105o; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) obsJuga terenu mowliwa z drogi lokalnej 03.KD.L, 

b) ilo`ć miejsc ”ostojowych wg ustaleL rozdziaJu 3, § 4 ust. 5 pkt 4 niniejszej uchwaJy; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejące na”owietrzne linie ń5 kV do likwidacji, 

b) z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do potrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
c) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 
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8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu - dopuszcza się 
prowadzenie prac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego 

z ustaleniami planu, w tym ”odziaJy, rozbiórkę istniejących w granicach terenu obiektów oraz ”rze-

niesienie, ”rzebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu; 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć wzrosJa 
w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30% wzrostu warto`ciŁ 

§ 9. Na terenie, o powierzchni 1,3638 ha, oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 4 źP ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL ”arkowa; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) utrzymanie ogólnodostę”nego charakteru terenu, 

b) zakaz wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem cięć ”ielęgnacyjnych, sanitarnych i związanych z prze-

budową drzewostanu; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy trwaJej i tymczasowej, 

b) do”uszcza się budowę chodników, ”laców zabaw, lokalizację obiektów maJej architektury i towa-

rzyszącej tym urządzeniom infrastruktury technicznej; 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zakaz grodzenia terenu - nie dotyczy ogrodzeL stanowiących elementy urządzenia terenu, wy-

dzielania ”laców, skwerów, 
b) maksymalna wysoko`ć ogrodzenia - 1,2 m, ogrodzenie awurowe, bądu w formie wywo”Jotu; 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci ”oza wydzieleniem 
w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: obsJuga terenu z drogi 03.KD.L i ”as techniczny usytuowany wzdJuw 
kanaJu terenu o symbolu 04 Wk; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) mowliwo`ć ”rowadzenia nowych sieci infrastruktury technicznej na ”otrzeby urządzenia terenu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: zachowanie 
stanu obecnego - nie w”rowadza się nowej formy uwytkowania terenu, do”uszcza się ”rowadzenie 
”rac ”orządkowych i ”ielęgnacyjnych w zakresie zieleni; 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej war-

to`ć wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

§ 10. Na terenie, o powierzchni 1,4799 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 źP ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL ”arkowa wraz z urządzeniami s”ortu i rekreacji; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) utrzymanie ogólnodostę”nego charakteru terenu, 

b) zakaz wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem cięć ”ielęgnacyjnych, sanitarnych i związanych 
z ”rzebudową drzewostanu; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się budowę urządzeL s”ortowych i rekreacyjnych, 

b) do”uszcza się budowę chodników, ”laców zabaw, lokalizację obiektów maJej architektury i towa-

rzyszącej tym urządzeniom infrastruktury technicznej; 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zakaz grodzenia terenu - nie dotyczy ogrodzeL stanowiących elementy urządzenia terenu, wy-

dzielania ”laców, skwerów, 
b) maksymalna wysoko`ć ogrodzenia - 1,2 m, ogrodzenie awurowe, bądu w formie wywo”Jotu; 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci ”oza wydzieleniem 

w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej: obsJuga terenu z drogi 03.KD.L; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) mowliwo`ć ”rowadzenia nowych sieci infrastruktury technicznej na ”otrzeby urządzenia terenu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 
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8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: nie w”rowadza 
się nowej formy uwytkowania terenu, do”uszcza się ”rowadzenie ”rac ”orządkowych i ”ielęgnacyj-

nych w zakresie zieleni; 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej war-

to`ć wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

§ 11. Na terenach o Jącznej ”owierzchni Ń,2Ń62 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.1 Wz 

o powierzchni 0,0825 ha, 6.2 Wz o powierzchni 0,0924 ha i 6.3 Wz o powierzchni 0,0313 ha, ustala 

się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: istniejące ujęcia wody ”odziemnej; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie z funkcją terenu, 
b) zakaz rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu, 

c) zakaz wprowadzania i grzebania zwierząt, 
d) zakaz magazynowania jakichkolwiek materiaJów nie związanych z eks”loatacją ujęcia i mogących 

zagrozić jako`ci wody; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) do utrzymania wedJug stanu istniejącego, 
b) ”owierzchnia terenu ”oza elementami urządzeL technicznych i niezbędną komunikacją we-

wnętrzną naturalna, biologicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zabezpieczenie terenu w celu ograniczenia dostę”u osób nieu”rawnionych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu terenu funkcjo-

nalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej: od drogi Ń3ŁKŚŁL; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: utrzymanie drowno`ci kanaJu; 
8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 

dotychczasowe z zakazem zabudowy nie związanej z funkcją terenu; 
9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć wzrosJa 

w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

§ 12. Na terenie, o powierzchni 4,1227 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 01.KD.GP, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: droga ”ubliczna klasy gJównej ruchu ”rzy`”ieszonego; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: nie wystę”ują elementy wymagające ustalenia ochrony; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 34,6 m do 45,3 m, 

b) ”rzekrój drogi: droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, min. jednostronny chodnik i `ciewka 
rowerowa; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz sytuowania wolnostojących no-

`ników reklamowych; 
5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych ”oza wydziele-

niami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) zakaz - z zastrzeweniem ”kt b - bez”o`redniej obsJugi ”rzylegJych terenów, 
b) do”uszcza się utrzymanie istniejących w dniu uchwalenia ”lanu legalnych ”oJączeL obsJugują-

cych ”rzylegJe tereny usytuowane ”o ”óJnocno zachodniej stronie drogiŁ Legalne ”oJączenia 
z terenami 6.1 Wz, 6.2 Wz i 6.3 Wz mogą być utrzymane do czasu zrealizowania drogi Ń3ŁKŚŁL, 

c) usytuowanie ”oJączenia z drogą o symbolu Ń3ŁKŚŁL do”uszcza się wyJącznie w miejscu istnieją-
cego skrzywowania, 

d) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią drogi; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: istniejące sieci i urządzenia do zachowania 

z mowliwo`cią ”rzebudowy; 
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8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: zakaz zagos”o-

darowania tymczasowego - ustalenie nie dotyczy obiektów wy”osawenia drogi takich jak n”Ł kiosko-

wiaty, wiaty przystankowe itp.; 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć wzrosJa 
w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

§ 13. Na terenie, o powierzchni 1,0966 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem Ń2ŁKŚŁź, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica klasy zbiorczej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: nie wystę”ują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 25 m do 34 m, 

b) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia z min. dwoma pasami ruchu, obustronne chodniki, min. jedno-

stronna `ciewka rowerowa, 

c) minimalna szeroko`ć `ciewki rowerowej - 2 m; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 
a) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 
b) wzdJuw ulicy w”rowadza się ”rzynajmniej jednostronny sz”aler drzew; 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych ”oza wydziele-

niami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) do”uszcza się wykonanie nie więcej niw ”o dwa ”oJączenia z ”rzylegJymi terenami, 
b) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią drogi; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
b) projektowane sieci - w ”eJnym zakresie uzbrojenia - wg zasad okre`lonych w rozdziale 3; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: zakaz nowego 
zagospodarowania tymczasowego - ustalenie nie dotyczy obiektów wy”osawenia drogi takich jak n”Ł 
kioskowiaty, wiaty przystankowe itp.; 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć wzrosJa w związ-

ku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 5% wzrostu warto`ciŁ 

§ 14. Na terenach, o Jącznej ”owierzchni 2,2Ń53 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

Ń3ŁKŚŁL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: nie wystę”ują elementy wymagające ustalenia ochrony; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od ń5 m do 48 m, 

b) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, min. jednostronny chodnik po wschod-

niej stronie ulicy; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: wzdJuw ulicy, ”o jej wschodniej stronie, 
w”rowadza się sz”aler drzew; 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych ”oza wydziele-

niami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej: obsJuga terenów ”rzylegJych bez ograniczeL; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z mowliwo`cią przebudowy, 

b) projektowane sieci - w ”eJnym zakresie uzbrojenia - wg zasad okre`lonych w rozdziale 3; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: zakaz nowego 
zagospodarowania tymczasowego - ustalenie nie dotyczy obiektów wy”osawenia drogi takich jak n”Ł 
kioskowiaty, wiaty przystankowe itp.; 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć wzrosJa 
w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 

§ 15. Na terenie o powierzchni 0,9977 ha, oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem Ń4 Wk, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: kanaJ melioracyjno - deszczowy; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie 
z funkcją terenu; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: powierzchnia terenu poza 

elementami urządzeL technicznych i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie 
czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 
a) zabezpieczenie terenu w celu ograniczenia dostę”u osób nieu”rawnionych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu terenu funkcjo-

nalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi 03.KD.L i pas techniczny usytuowany wzdJuw kanaJu; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: utrzymanie drowno`ci kanaJu; 
8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 

dotychczasowe z zakazem zabudowy nie związanej z funkcją terenu; 
9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, jeweli jej warto`ć wzrosJa 

w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ciŁ 
ŚZIAI III 

Prze”isy koLcowe 

§ 16. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala jedno-

razową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, ”obieraną ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ciŁ  
Warto`ć stawki ”rocentowej ustalono odrębnie dla kawdego z terenów funkcjonalnych w przepisach 

szczegóJowychŁ 

2. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
i zagos”odarowania terenu okre`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

3. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego o ”owierzchni Jącznej 
31,6688 ha, w tym: 

1) R III a - 17,1558 ha; 

2) R III b - 12,5296 ha; 

3) R IV a - 1,9834 ha. 

4. Grunty rolne klasy III o powierzchni 29,6854 ha i grunty rolne klasy IV o powierzchni 1,9834 ha 

”osiadają zgodę na cele nierolnicze, w ramach zgody Ministra Rolnictwa i Gos”odarki vywno`ciowej 
Nr GZU.og.0602/Z-81593/91 z dnia 07.1991 r. oraz Wojewody SzczeciLskiego Nr GNG.n-5,6014-1-

48/91 z dnia 24 lipca 1991 r. 

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

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminy KoJbaskowoŁ 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Edward Sroka 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXX/353/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 8 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXX/353/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 8 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXX/353/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 8 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag do ”rojektu zmiany ”lanu 

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

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

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 14ń3) Rada Gminy w KoJba-

skowie rozstrzyga, co nastę”uje: 
Przyjmuje się w caJo`ci rozstrzygnięcie Wójta i uwzględnia się ”oniwsze uwagi wniesione do ”rojektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo: 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 
TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoWci, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu  
zmiany planu  

dla nieruchomoWci,  
której dotyczy uwaga 

1 2 4 5 6 
1. 17.12.2009 r. Uwaga do rozstrzygniCć 

planu ustalaj>cych 
minimaln> wielkoWć działki 
na 1200 m2. 

Dz. 52/61 obr. 
Ustowo 

Minimalna wielkoWć 
działki – 5000 m2 

2. 
 

11.01.2010 r. Uwaga do rozstrzygniCć 
planu nie przewiduj>cych 
usług oWwiaty. 

Teren elementarny 
1 P,U i 2 P,U 

o funkcji przemysłowej, 
usługowej, produkcyjno – 
usługowej, magazynowo 
– składowej oraz baz i 
zabudowy centrum 
handlowo – usługowego 
w tym lokalizacji obiektów 
handlowych o 
powierzchni sprzedacy do 
i powycej 2000 m2, wraz z 
infrastruktur> techniczn> i 
zieleni> urz>dzon> 

3. 11.01.2010 r. Uwaga do rozstrzygniCć 
planu nie przewiduj>cych 
usług oWwiaty. 

Teren elementarny 
1 P,U i 2 P,U 

o funkcji przemysłowej, 
usługowej, produkcyjno – 
usługowej, magazynowo 
– składowej oraz baz i 
zabudowy centrum 
handlowo – usługowego 
w tym lokalizacji obiektów 
handlowych o 
powierzchni sprzedacy do 
i powycej 2000 m2, wraz z 
infrastruktur> techniczn> i 
zieleni> urz>dzon> 

 

Wykaz wniesionych uwag oraz uwagi stanowią integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac plani-

stycznych. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXX/353/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 8 lutego 2010 r. 

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

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 7ń7 z ”óuniejszymi zmianami) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159ń z ”óuniejszymi zmianami) Rada 

Gminy w KoJbaskowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ ńŁ ńŁ Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb 
uwytkowników terenów w zakresie budowy dróg ”ublicznych kategorii gminnej oraz wodociągów i kanali-

zacji za”isane w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębów Warzymice, 
Ustowo i PrzecJaw stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159ń z ”óuniejszymi zmianami) zadania wJasne gminyŁ 

2. źadania wJasne, o których mowa w ust. 1 stanowią: 

1) ”odziaJy geodezyjne i ewentualne wyku”y lub zamiana gruntów; 
2) ”rojekty i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 
3) ”rojekty i budowa drógŁ 

§ 2Ł 1. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy: 

1) realizacja inwestycji w zakresie ”odziaJów, scalania, wyku”u i zamiany gruntów zostanie ”rze”rowa-

dzona w o”arciu o obowiązujące ”rze”isy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mo`ciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 26Ń3 z ”óuniejszymi zmianami); 
2) realizacja inwestycji sieciowych wymienionych w § ń ust. 2 zostanie przeprowadzona w oparciu 

o obowiązujące ”rze”isy Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2005 r. Nr 239, poz. 2Ńń9 z ”óuniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 7 czerwca 2ŃŃ1 r. o zbioro-

wym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym zao”atrzeniu `cieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 123, poz. 858 z ”óuniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2ŃŃ4 r. Prawo zamówieL 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655); 

3) realizacja inwestycji drogowych wymienionych w § ń ust. 2 zostanie przeprowadzona w oparciu 

o obowiązujące ”rze”isy Ustawy 2ń marca ń985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2007 r. Nr 19, poz. 1ń5 z ”óuniejszymi zmianami) oraz ustawy Prawo zamówieL ”ublicznych; 
4) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z innymi obowiązującymi ”rzepisami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 
ustawą o gos”odarce komunalnej i ”rawem ochrony `rodowiska; 

5) 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 ”lanuŁ 

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

L.p. 
Symbol terenu 
funkcjonalnego 

Zapis w planie – przeznaczenie terenu i zakres zadaM 

1 2 3 

1) 02 KD.Z publiczna droga klasy zbiorczej wraz z sieciami uzbrojenia podziemnego, 

2) 03 KD.L publiczna droga klasy lokalnej wraz z sieciami uzbrojenia podziemnego, 

3) 04 Wk Kanał melioracyjno - deszczowy wraz z towarzysz>c> infrastruktur> 
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§ 3Ł 1. Finansowanie za”isanych w § ń inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ujętych 
w planie, podlega przepisom Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2ńŃ4 z ”óuniejszymi zmianami) ”rzy uwzględnieniu, we: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la Rada Gminy w ｭWieloletnim Planie Inwestycyjnymｬ; 
2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ; 
3) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowejŁ 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej wskazane w § ń finansowane mogą być z budwetu gminy, 
z kredytów i ”owyczek, z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i ”orozumieLŁ 
498 

499 
499 

UCHWAIA NR XXX/362/10 

 RAŚY GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 8 lutego 2010 r. 

w s”rawie ”odwywszenia wysoko`ci kryterium dochodowego u”rawniającego do korzystania 

z bez”Jatnego dowywiania w ramach programu wieloletniego ｭPomoc ”aLstwa 

w zakresie dowywianiaｬ. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2005 r. o ustanowieniu ”rogramu rządowego 
ｭPomoc ”aLstwa zakresie dowywianiaｬ (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy uchwala, co 

nastę”uje: 

§ 1. Podwywsza sie wysoko`ć kryterium dochodowego u”rawniającego do korzystania z bez”Jatnego 
dowywiania w ramach programu wieloletniego ｭPomoc ”aLstwa w zakresie dowywianiaｬ dla osoby samot-

nie gos”odarującej oraz osoby w rodzinie do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy s”oJecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 

poz. 728 z ”óunŁ zmŁ). 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza sie Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2010 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Edward Sroka 
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UCHWAIA NR XXX/363/10 

 RAŚY GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 8 lutego 2010 r. 

w s”rawie zmiany regulaminu niektórych skJadników wynagradzania dla nauczycieli 

zatrudnionych w ”lacówkach o`wiatowych Gminy KoJbaskowo. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; 


