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UCHWAIA NR XLVIII/431/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego 
w obrębie Śaszewo w gminie Karlino. 

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 

Miejska w Karlinie uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

Prze”isy ogólne 

RozdziaJ ń 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXV/315/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 marca 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonego uchwaJą Nr XXIII/223/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 czerwca 2008 r., po stwier-

dzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Karlino ”rzyjętym uchwaJą Nr XXI/215/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 maja 

2008 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ”oJowonego 
w obrębie Śaszewo o powierzchni 30,93 ha, zwaną dalej ”lanem. 

2. Granice opracowania planu zaznaczono na rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym zaJącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaJy oraz na zaJączniku nr 2 stanowiącym wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Karlino. 

3. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu o funkcji przemysJowej, ”rodukcyjno-

usJugowej, magazynowo-skJadowej oraz baz wraz z infrastrukturą techniczną i zielenią urządzonąŁ 

4. Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy stanowią: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000; 

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

ny Karlino; 

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

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

struktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy. 

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

1) w Rozdziale 2 niniejszej uchwaJy sformuJowano ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia i zasad zagospo-

darowania, obowiązujące na caJym terenie objętym planem; 

2) w Rozdziale 3 niniejszej uchwaJy ustalone zostaJy zasady obsJugi inwynieryjnej dla caJego obszaru 

objętego ”lanem; 

3) w Rozdziale 4 niniejszej uchwaJy okre`lono zasady ochrony `rodowiska i obrony cywilnej; 

4) obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny funkcjonalne - tereny okre`lone liniami rozgranicza-

jącymi, o równych funkcjach lub równych zasadach zagospodarowania; 

5) kawdy teren funkcjonalny oznaczono na rysunku ”lanu w skali 1:2000 oraz w tek`cie ”lanu identyfi-
katorem cyfrowo - literowym lub literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy 

oznacza gJówną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy; 
6) dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych sformuJowano w Śziale II ”rze”isy szczegóJowe obowią-

zujące w granicach wyznaczonych linią rozgraniczającą danego terenuŁ 
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RozdziaJ 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

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

1) P,U - tereny zabudowy przemysJowej, ”rodukcyjno - usJugowej, skJadów, magazynów i baz; 

2) KD.G - teren drogi publicznej - droga gJówna; 
3) KD.L - teren drogi publicznej - droga lokalna; 

4) KD.D - teren drogi publicznej - droga dojazdowa; 

5) Zu - teren zieleni urządzonej; 
6) TI - teren pasa technicznego infrastruktury; 

7) E - teren stacji transformatorowej. 

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

1) lokalizację zabudowy ustala się w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie za-

budowy; 

2) nie”rzekraczalne linie zabudowy wyznaczają obszar, na którym do”uszcza się wznoszenie budynków 
oraz okre`lonych w ustaleniach planu budowli, przy czym nie dotyczy to elementów zagos”odarowa-

nia terenu, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienników, zadaszeL nad wej`ciami, 

ryzalitów, ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów o ile ”rze”isy szczegóJowe ”lanu 
nie stanowią inaczej; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą realizacji elementów ”odziemnych; 

4) zabudowę w granicach terenów, dla których 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 pieszej, pieszojezdnej i wydzielonych 

”arkingów nalewy dostosować do warunków ”oruszania się osób nie”eJnos”rawnych; 
6) w granicach poszczególnych terenów funkcjonalnych do”uszcza się scalanie dziaJek lub ich czę`ci 

”owstaJych w wyniku ”odziaJów zgodnych z planem; 

7) ustalone w ”rze”isach szczegóJowych ”arametry dla wydzielanych dziaJek nie dotyczą wydzieleL na 
”otrzeby urządzeL i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych; 

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

gnacji przyziemnej budynku odwzorowanej na ”odkJadzie mapowym rysunku ”lanu do najwywszej 
czę`ci dachu lub attyki; do wysoko`ci zabudowy nie wlicza się urządzeL, instalacji i elementów tech-

nicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, komi-

ny, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, 

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

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

11) dla wszelkich inwestycji na terenie objętym planem nalewy za”ewnić w granicach wJasnego terenu 
od”owiednią, ze względu na funkcję i wielko`ć obiektu, ilo`ć miejsc postojowych, w tym dla osób 
nie”eJnos”rawnych, którą okre`la się na ”odstawie ”oniwszych wskauników i ”rzy uwzględnieniu 
ustaleL zawartych w ”rze”isach szczegóJowych: 
a) ”lace skJadowe, hurtownie, magazyny - minimum 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych, 

b) zabudowa ”rzemysJowa i produkcyjno-usJugowa - minimum 1 miejsce ”ostojowe na kawdych 5 za-

trudnionych, 

c) zabudowa usJugowa - minimum 1 miejsce postojowe na 50 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

3. Na terenie objętym niniejszym planem nie wystę”ują obiekty ”odlegające ochronie konserwatorskiej. 

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 Karlinie, ”onadto ustala się: 
a) parametry projektowanej sieci - ø 32 mm ÷ 160 mm, 
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b) uwzględnienie nowych studni ”ublicznych zgodnie z aktualnymi przepisami - poprzedzone rozpo-

znaniem hydrogeologicznym - dla potrzeb zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych, 

c) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci 

wodociągowej; 
2) od”rowadzenie `cieków do kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tJocznej ze zrzutem `cieków na 

oczyszczalnię `cieków w Karlinie lub innej wg wskazaL gminnego systemu kanalizacyjnego, ponadto 

ustala się: 
a) parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - ø 80 mm ÷ 500 mm, 

b) na terenach o rzędnej terenu uniemowliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowa-

dzania `cieków sanitarnych do”uszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązaL ”rze”ompowni 

`cieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 
3) od”rowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu melioracyj-

nego - wylot zao”atrzyć w urządzenie ”odczyszczające ”onadto ustala się: ”arametry projektowanej 

sieci kanalizacyjnej - ø 100 mm ÷ 800 mm; 

4) na terenach o rzędnej terenu uniemowliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania 

wód o”adowych do”uszcza się od”rowadzenie do studni chJonnych; 
5) usuwanie odpadów staJych ”o wstę”nej segregacji u uródJa na gminne wysy”isko od”adów komunal-

nych lub inne wskazane przez Burmistrza, usuwanie od”adów ”rzemysJowych i niebezpiecznych 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

6) elektroenergetyka: 

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

stacji transformatorowych 15/0,4 kV; stację ”lanowaną zasilić ”rzelotowo liniami kablowymi 

`redniego na”ięcia, z istniejących linii 15 kV, 

b) do”uszcza się realizację indywidualnych rozwiązaL w zakresie zaopatrzenia w energie elektrycz-

ną, w tym budowę wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych w ramach reali-

zowanych ”rzedsięwzięć w granicach wJasnego terenu, 
c) odcinki istniejących linii na”owietrznych `redniego i niskiego na”ięcia, kolidujące z planowanym 

zagospodarowaniem terenu - do przebudowy, 

d) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia, 
e) sukcesywna likwidacja napowietrznych linii elektroenergetycznych i zastę”owanie ich, w ramach 

remontów i przebudowy, sieciami kablowymi; 

7) zaopatrzenie w gaz: 

a) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią `rednio”ręwną - ø 32 ÷ 160 lub bez”o`rednio z ist-

niejącej `rednio”ręwnej i ”rojektowanej `rednio”ręwnej o ”odwywszonym ci`nieniu sieci gazowej, 

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

d) istniejący w granicach ”lanu gazociąg ŚN 150 - do ”rzeJowenia, 
e) ustala się ”rzebieg gazociągu `redniego ”odwywszonego ci`nienia ŚN 160 wraz ze strefą kontro-

lowaną o szeroko`ci 6,0 m, po 3,0 m od osi gazociągu, w której obowiązują zakazy i warunki 

zagos”odarowania terenu okre`lone ”rze”isami odrębnymi; 

8) zaopatrzenie w cie”Jo ”oprzez rozproszone, indywidualne systemy ogrzewania; 

9) telekomunikacja: 

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

w Karlinie, 

b) sieć abonencką wykonać jako sieć kablowąŁ 

2. Sieci infrastruktury technicznej nalewy lokalizować, je`li jest to mowliwe, w pasach ulicznych poza 

jezdnią oraz ”rzy wykorzystaniu ciągów ”ieszych i pieszo - jezdnych a takwe w wyznaczonych do tego 

celu terenach - pasach technicznych infrastruktury. 

3. Śo”uszcza się ”rzebudowę z mowliwo`cią zmiany parametrów i materiaJów lub likwidację istnieją-
cej infrastruktury technicznej dla ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanuŁ 

4. W zakresie komunikacji ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem z istniejących 
i ”rojektowanych dróg ”ublicznych, ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym. 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska i obrony cywilnej 

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

1) rozbudowę systemu gospodarki wodno-`ciekowej, dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy; 
2) gos”odarkę od”adami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej go-

spodarki odpadami; 

3) zgodne z przepisami gospodarowanie odpadami przemysJowymi i niebezpiecznymi. 

2. Ponadto w zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) obowiązek zabez”ieczenia na czas realizacji ”rzedsięwzięcia wierzchniej warstwy gleby a po zakoL-
czeniu ”rac ”rzywrócenia ”ierwotnego stanu terenu i s”osobu jego uwytkowania zgodnie z ustalenia-

mi niniejszej uchwaJy; 
2) ”owstaJe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów ksztaJtowania wJasnego 

terenu lub skJadować w miejscach wskazanych przez Burmistrza; 

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; 

5) dla caJego obszaru ”lanu ”oJowonego w sąsiedztwie s”ecjalnego obszaru ochrony siedlisk obowiązuje 
zakaz podejmowania dziaJaL mogących w istotny s”osób ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych oraz 
siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, a takwe w istotny s”osób w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla 
których zostaJ wyznaczony obszar ochrony; 

6) obowiązek ”rowadzenia monitoringu szczelno`ci urządzeL i obiektów związanych z obsJugą ”ojazdów 
oraz stanu i zawarto`ci zanieczyszczeL w wodach podziemnych; 

7) zakaz ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do którego inwestor ma 

tytuJ ”rawny; 
8) zakaz w”rowadzania nie oczyszczonych `cieków lub oczyszczonych w niewJa`ciwym sto”niu do wód 

powierzchniowych i do ziemi; 

9) ”rojektowane nawierzchnie utwardzone ”owinny być szczelne, wy”osawone w wewnętrzny system 

kanalizacyjny; 

10) wody opadowe i rozto”owe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne powinny 

być oczyszczone ”rzed w”rowadzeniem do wód lub do ziemi w taki s”osób, aby w od”Jywie zawar-

to`ć zawiesin ogólnych i węglowodorów ro”o”ochodnych nie byJa większa niw do”uszczona ”rze”i-

sami prawa. 

3. Zgodnie z przepisami obrony cywilnej ustala się: 

1) niezalewnie od zasilania z 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 
poprzez alternatywne zaopatrzenie w wodę ze studni ”ublicznych lub dowóz beczkowozami lub w po-

jemnikach; 

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. 

ŚźIAI II 

Prze”isy szczegóJoweŁ Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych 

§ 6. Na terenie o powierzchni 1,19 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 P, U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: ｭStrefa Ekonomicznaｬ - zabudowa przemysJowa, ”rodukcyjno-usJugowa, skJa-

dów, magazynów i baz; 

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; 
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3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, w tym: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 01 KŚŁG, 
ｦ 4,0 m od zewnętrznej linii rozgraniczającej terenu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 75% ”owierzchni dziaJki, 
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% ”owierzchni dziaJki, 
d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 30,0 m, 

e) maksymalna wysoko`ć dla urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie 

mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami 

(np. maszynownie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie) - do 70,0 m; 

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

brykowanych elementów betonowych; 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 2500,0 m2; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenu z ”rzylegających dróg, 
b) nalewy wyznaczyć minimum 2 dodatkowe miejsca ”arkingowe dla osób nie”eJnos”rawnych, na 

kawde 10 miejsc postojowych, 

c) ilo`ć miejsc ”ostojowych wg ustaleL RozdziaJu 2, § 3 ust. 2 pkt 11 niniejszej uchwaJy; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

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

realizacji ustaleL ”lanu - wg ustaleL RozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy, 
b) istniejący nieczynny ro”ociąg ŚN 150 do likwidacji, 
c) istniejący gazociąg ŚN 150 do ”rzeJowenia - wg rysunku planu; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze z zakazem zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 

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 30% wzrostu warto`ciŁ 

§ 7. Na terenie o powierzchni 13,88 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 P, U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: ｭStrefa Ekonomicznaｬ - zabudowa przemysJowa, ”rodukcyjno-usJugowa, skJa-

dów, magazynów i baz; 

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) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, w tym: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01 KŚŁG, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi 03 KŚŁŚ, 
ｦ 10,0 m od ”óJnocnych linii rozgraniczających terenu funkcjonalnego (od uwytku le`nego ”oJo-

wonego ”oza granicami opracowania), 

ｦ 4,0 m od ”ozostaJych linii rozgraniczających terenu, 
b) w oznaczonym na rysunku planu pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 

400 kV o szeroko`ci 80,0 m do”uszcza się wyJącznie lokalizację zabudowy związanej z okreso-

wym - do 4 godzin Jącznie w ciągu doby - przebywaniem ludzi, szeroko`ć strefy mowe ulec zmia-

nie ”o zbadaniu rzeczywistego zasięgu oddziaJywania ”romieniowania elektromagnetycznego, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 75% ”owierzchni dziaJki, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% ”owierzchni dziaJki, 
e) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 30,0 m, 

f) maksymalna wysoko`ć dla urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie 

mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami 

(np. maszynownie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie) - do 70,0 m; 

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

brykowanych elementów betonowych; 
5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 2500,0 m2; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenu z drogi lokalnej 02 KD.L oraz drogi dojazdowej 03 KD.D, 
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b) nalewy wyznaczyć minimum 2 dodatkowe miejsca ”arkingowe dla osób nie”eJnos”rawnych, na 
kawde 10 miejsc postojowych, 

c) ilo`ć miejsc ”ostojowych wg ustaleL RozdziaJu 2, § 3 ust. 2 pkt 11 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 - wg ustaleL RozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy, 
b) istniejący nieczynny ro”ociąg ŚN 150 do likwidacji, 
c) istniejący gazociąg ŚN 150 do ”rzeJowenia - wg rysunku planu; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: ”oza terenami 

zainwestowanymi uwytkowanie rolnicze z zakazem zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 
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 30% wzrostu warto`ciŁ 

§ 8. Na terenie o powierzchni 10,60 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 P, U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: ｭStrefa Ekonomicznaｬ - zabudowa ”rzemysJowa, ”rodukcyjno-usJugowa, skJadów, 
magazynów i baz; 

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) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, w tym: 

ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi 03 KD.D, 

ｦ 3,0 m od osi ”rojektowanego gazociągu `redniego ”odwywszonego ci`nienia, 
ｦ 4,0 m od linii rozgraniczających terenu, 

b) w oznaczonym na rysunku planu pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 

400 kV o szeroko`ci 80,0 m do”uszcza się wyJącznie lokalizację zabudowy związanej z okreso-

wym - do 4 godzin Jącznie w ciągu doby - przebywaniem ludzi, szeroko`ć strefy mowe ulec zmia-

nie ”o zbadaniu rzeczywistego zasięgu oddziaJywania ”romieniowania elektromagnetycznego, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 75% ”owierzchni dziaJki, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% ”owierzchni dziaJki, 
e) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 30,0 m, 

f) maksymalna wysoko`ć dla urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie 

mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami 

(np. maszynownie duwigów, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie) - do 70,0 m; 

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

brykowanych elementów betonowych; 
5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 2500,0 m2; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenu z drogi lokalnej 02 KD.L oraz drogi dojazdowej 03 KD.D, 

b) nalewy wyznaczyć minimum 2 dodatkowe miejsca ”arkingowe dla osób nie”eJnos”rawnych, na 
kawde 10 miejsc postojowych, 

c) ilo`ć miejsc ”ostojowych wg ustaleL RozdziaJu 2, § 3 ust. 2 pkt 11 niniejszej uchwaJy; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

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

alizacji ustaleL ”lanu - wg ustaleL RozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy, 
b) istniejący nieczynny ro”ociąg ŚN 150 do likwidacji, 
c) istniejący gazociąg ŚN 150 do ”rzeJowenia - wg rysunku planu; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: ”oza terenami 

zainwestowanymi uwytkowanie rolnicze z zakazem zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 
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 30% wzrostu warto`ciŁ 

§ 9. Na terenie o powierzchni 1,30 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 Zu ustala się: 

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

kulturowego: realizacja zieleni izolacyjnej z zachowaniem charakteru krajobrazu naturalnego i wpro-

wadzeniem ro`linno`ci wJa`ciwej dla miejscowego ekosystemu; 
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3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
b) do”uszcza się `ciewki s”acerowe, ”lenerowe urządzenia ”arkowo - rekreacyjne, niezbędne ”od-

ziemne obiekty sieci inwynieryjne oraz urządzenia w formie maJej architektury, tj. altany, pergole, 

`ciewki, ”lace, wydzielony teren na ognisko it”Ł, 
c) maksymalna wysoko`ć ogrodzenia - 1,7 m, ogrodzenie awurowe, bądu w formie wywo”Jotu; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 
a) zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowych, 
b) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych; 

5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu ”oza wydzieleniem w granicach wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: od terenu 3 P,U oraz ”rzylegającej drogi - poza obszarem planu; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: mowliwo`ć lokalizacji infrastruktury technicznej 
wg ustaleL RozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze z zakazem zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 

9) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza przy 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, oznaczonym na rysunku planu symbolem E o powierzchni 0,0144 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV i towarzyszącej infrastruktury 
technicznej; 

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: 

a) zagos”odarowanie wynikające z zastosowanej technologii i rodzaju stacji transformatorowej, 

b) do”uszcza się stację sJu”ową lub kontenerową o pow. zabudowy maksymalnie - 16,0 m2, 

c) ”owierzchnia terenu ”oza zabudową i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie 
czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej, 

d) do”uszcza się lokalizację innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym o`wietlenia terenu; 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) wygrodzenie terenu w celu zabez”ieczenia ”rzed dostę”em osób nieu”rawnionych, 

b) zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 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 ”rzylegającej do terenu drogi 03 KŚŁŚ; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga terenów sąsiednich w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 
b) zasilanie z kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze z zakazem zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 

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

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

§ 11. Na terenie o powierzchni 1,65 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem TI, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: pas techniczny infrastruktury; 

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 zagos”odarowania terenu: nie wystę”ują elementy 

wymagające ustalenia ochrony; 
4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie wystę”ują; 
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: z ”rzylegającej do terenu drogi 02 KŚŁL; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: wg zasad okre`lonych w Rozdziale 3; 
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8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
zgodne z dotychczasowym bez mowliwo`ci zagos”odarowania niezgodnego z planem; 

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

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

§ 12. Na terenie o powierzchni 0,41 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 KŚŁG, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”ubliczna droga klasy gJównej; 
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 - 25,0 m - wg rysunku planu, 

b) minimalny ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, 
c) ”oza nawierzchnią utwardzoną zieleL urządzona; 

4) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie wystę”ują; 
5) zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz w”rowadzania ”odziaJów wtórnych poza wydziele-

niami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) zakaz bez”o`redniej obsJugi terenów ”rzylegJych, 
b) ”oJączenie z zewnętrznym ukJadem drogowym - poza obszarem opracowania; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - wg zasad okre`lonych w Rozdziale 3: 

a) istniejący nieczynny ro”ociąg ŚN 150 do likwidacji, 
b) istniejący gazociąg ŚN 150 do ”rzeJowenia - wg rysunku planu; 

8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy; 

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

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

§ 13. Na terenie o powierzchni 0,76 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 02 KŚŁL, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga klasy lokalnej; 

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 - 15,0 m, 

b) minimalny ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 

c) ”oza nawierzchnią utwardzoną zieleL urządzona; 
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 poza 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 ”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: do”uszcza się 
utrzymanie istniejących zjazdów; 

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

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

§ 14. Na terenie o powierzchni 0,90 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 03 KŚŁŚ, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga klasy dojazdowej; 

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 - 15,0 m, 

b) minimalny ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, 
c) ”oza nawierzchnią utwardzoną zieleL urządzona; 
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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: obsJuga terenów ”rzylegJych bez ograniczeL; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
b) istniejący nieczynny ro”ociąg ŚN 150 do likwidacji, 

c) istniejący gazociąg ŚN 150 do ”rzeJowenia - wg rysunku planu, 

d) 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: do”uszcza się 
utrzymanie istniejących zjazdów; 

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

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

Przepisy koLcowe 

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

jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, ”obieraną ”rzez burmistrza przy zbyciu nieru-

chomo`ciŁ Warto`ć stawki ”rocentowej ustalono odrębnie dla kawdego z terenów funkcjonalnych w prze-

”isach 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 przepisach szczegóJowychŁ 

3. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego o ”owierzchni Jącznej 26,3802 ha, 

w tym: 

1) 9,4694 ha gruntów ornych klasy R IVa; 

2) 2,5953 ha gruntów ornych klasy R IVb za zgodą MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego 

wyrawoną w Decyzji z dnia 9 czerwca 2008 r. - WRiO_-IV-EN-6080-25/08; 

3) 14, 1155 ha gruntów ornych klŁ R V; 
4) 0,2000 ha gruntów ”od rowami - W. 

4. Na obszarze objętym niniejszym planem traci moc uchwaJa Nr XXIII/223/08 Rady Miejskiej w Kar-

linie z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1710). 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Karlina. 

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

Województwa źachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Tomasz Rusiecki 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLVIII/431/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVIII/431/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVIII/431/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 26 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do projektu planu 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Karlinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

czę`ci obrębu Śaszewo, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL 
”lanu na `rodowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLVIII/431/10 

Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 26 marca 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. 717 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. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) Rada 

Miejska w Karlinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

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

zacji zapisane w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu Śaszewo stanowią 
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 z ”óuniejszymi zmianami) zadania wJasne gminy. 

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

1) ”odziaJy geodezyjne i ewentualne wykupy lub zamiana gruntów; 
2) projekty i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 

3) projekty i budowa drógŁ 

§ 2. 1. S”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy: 

1) realizacja zadaL w zakresie ”odziaJów, scalania, wyku”u i zamiany gruntów zostanie ”rze”rowadzona 
w oparciu o obowiązujące ”rze”isy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo`cia-

mi (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z ”óuniejszymi zmianami); 

2) realizacja inwestycji sieciowych wymienionych w § 1 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. 2019 z ”óuniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 123, poz. 858 z ”óuniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL 
publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655); 

3) realizacja inwestycji drogowych wymienionych w § 1 ust. 2 zostanie przeprowadzona w oparciu 

o obowiązujące ”rze”isy ustawy 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z ”óuniejszymi zmianami) oraz ustawy Prawo zamówieL ”ublicznych; 
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4) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 

ustawą o gospodarce komunalnej i prawem 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 zadaL 

1 2  3 

1) 02 KD.L publiczna droga klasy lokalnej wraz z infrastrukturą techniczną 

2) 03 KD.D publiczna droga klasy dojazdowej wraz z infrastrukturą 
techniczną 

3) TI Teren pasa technicznego infrastruktury 

§ 3. 1. Finansowanie zapisanych w § 1 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. 2104 z ”óuniejszymi zmianami) ”rzy uwzględnieniu, we: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la Rada Miejska 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 § 1 finansowane mogą być z budwetu 
gminy, z kredytów i ”owyczek, z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i po-

rozumieLŁ 
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UCHWAIA NR XXXVII/296/10 

 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

obejmującego dziaJki Nr 225/2, 322, 323 w obrębie Kurzycko, Gmina Mieszkowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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. 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 20 ust. 1 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, 

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; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co 

nastę”uje: 

  


