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3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 

będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Gminy w KoJbaskowie ”od nazwą ｭWieloletni plan 

inwestycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wykazie 

stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 

ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków z dnia 7 czerwca 

2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Gminy w KoJbaskowie wieloletnie ”lany rozwoju i mo-

dernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 
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UCHWAIA NR IX/66/2011 

 RAŚY GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 20 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu poJowonego w obrębie geodezyjnym Kurów w gminie KoJbaskowo. 

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

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

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

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

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

KoJbaskowo uchwala, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 

PRZśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XX/237/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo w obrębie 
geodezyjnym Kurów, stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo ”rzyjętym uchwaJą Nr XXXIII/434/06 z dnia 12 czerwca 

2006 rŁ uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego 
w obrębie geodezyjnym Kurów, zwaną dalej ”lanem miejscowymŁ 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 1Ł3611 ha, którego granice ustala rysunek 
planu miejscowego w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiących zaJączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwaJyŁ 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 
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2) zaJącznik nr 2 - rysunek planu miejscowego w skali 1:2000, 

3) zaJącznik nr 3 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gmi-

ny KoJbaskowo w skali 1:10000, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, 

5) zaJącznik nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

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

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

przeznaczonego na cele mieszkaniowe i towarzyszącą infrastrukturę techniczną oraz komunikacyjnąŁ 

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

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) P,MN - teren zabudowy ”rodukcyjnej, skJadowej i magazynowej z dopuszczeniem zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej towarzyszącej istniejącej ｭsąsiedzkiej zabudowie ”rodukcyjnejｬ. 

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

1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym, 
2) granice terenów chronionych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania oraz ich 

oznaczenia, 

4) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu, 
5) symbole literowo cyfrowe terenów funkcjonalnychŁ 

2Ł Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 

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

1) dach stromy - forma dachu, w którym ”oJacie nachylone są ”od kątem co najmniej 35°, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczająca granicę terenu, ”oza którą realizacja zabudowy 

jest niedopuszczalna, 

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

`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowychŁ 
RozdziaJ 2 

USTALśNIA KSZTAITOWANIA ZABUŚOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

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

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

2) forma architektoniczna nowych budynków ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem 
do zabudowy lokalnej, na warunkach okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych, bez ograniczeL w za-

kresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych 
jak drewno, tynk, kamieL i cegJaŁ 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYRODY 

§ 1. 1. W granicach objętego ”lanem terenu oznaczonego symbolem 1ŁMN, a ”oJowonego w grani-

cach obszaru chronionego ”od nazwą śuro”ejskiej Sieci śkologicznej Natura 2000: s”ecjalnej ochrony 

”taków ｭDolina Dolnej Odryｬ kod obszaru PLB 320003, zakazuje się: 

1) ”odejmowania dziaJaL ”owodujących duwe wahania wód ”odziemnych, mogących mieć negatywny 
w”Jyw na warunki abiotyczne w granicach siedlisk ”rzyrodniczych strefy brzegowej KanaJu Kurowskiego, 

2) zanieczyszczenia i eutrofizacji wód KanaJu Kurowskiego w wyniku niekontrolowanego odprowadzenia 

`cieków bytowo-gospodarczych, 

3) fragmentacji siedlisk ”rzyrodniczych strefy brzegowej ”oza granicami wyznaczanych dziaJek ”o”rzez 
wygradzanie, 

4) introdukcji gatunków geograficznie i ekologicznie obcych, ”rzyczyniającej się do ich inwazji i wy”ie-

rania gatunków rodzimychŁ 

2Ł Śo”uszcza się zabudowę obszaru, o którym mowa w ust. 1, wyJącznie w granicach terenu wy-

znaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wedJug rysunku ”lanuŁ 
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3Ł Powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną ko-

munikację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

4Ł Sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić w s”osób nie naruszający systemów korzeniowych drzewŁ 

5. W celu umowliwienia wykonywania u”rawnieL do ”owszechnego korzystania z wód otwartych Ka-

naJu Kurowskiego, ustala się zakaz grodzenia w odlegJo`ci nie mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu. 

6Ł Ustala się granicę obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, o ”rawdo”odobieLstwie 
wystę”owania ”oziomu wód maksymalnych raz na sto lat (Q=1%), którą z uwagi na brak Studium 

ochrony przeciwpowodziowej ustalono w ”lanie do rzędnej terenu 2,0 m n.p.m. 

7Ł Ze względu na obowiązującą strefę ochronną wody ”owierzchniowej z KanaJu Kurowskiego, obo-

wiązują w granicach strefy ochronnej ujęcia wody zakazy i nakazy zgodne z roz”orządzeniem Nr 15/2005 

Śyrektora Regionalnego Zarządu Gos”odarki Wodnej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2005 r. (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego Nr 98, poz. 1974) zmienionej roz”orządzeniem Nr 2/2006 Dyrektora Regio-

nalnego Zarządu Gos”odarki Wodnej w Szczecinie z dnia 16 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego Nr 31, poz. 540). 

8Ł Ze względu na strefę zwykJej ochrony wód ”odziemnych GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP 122 - Śolina ko”alna Szczecin, obowiązują ustalenia zawarte w dokumentacji geologicznej za-

twierdzonej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le`nictwa Nr DG/Kdh/BJ/489-

6153/98. 

RozdziaJ 4 

USTALENIA W ZAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

§ 9. 1Ł ObsJugę komunikacyjną obszarów objętych ”lanem ustala się z istniejących dróg ”ublicznych 
”oJączonych z ukJadem sieci dróg w gminie i w regionie. 

2Ł Powiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewnią 
drogi dojazdowe ”rzylegJe do terenów objętych ”lanem, o numerach ewidencji geodezyjnej odpowiednio 

37 i 47/32, do drogi zbiorczej powiatowej nr 0627Z i drogi krajowej nr 13. 

3Ł Realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowania obiektu uwa-

runkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów osobowych wedJug wskauników okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

ŚZIAI II 

PRZEPISY SZCZśGÓIOWś 

RozdziaJ 5 

PRZEZNACZENIE I ZASAŚY ZAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 8. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 1.MN, o powierzchni 1.079 ha, 

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

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3Ł Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 50%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy: 

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

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

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; dla zabudowy garawowej lub gos”odarczej dobudowanej 
do budynku mieszkalnego do”uszcza się dach ”Jaski ”od warunkiem realizacji na nim tarasu; wy-

niesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: 18,0 m, 

d) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 
sobą ”od kątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
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e) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 
stosowania wiewyczek, 

f) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy; tynki w jasnych 
barwach, 

6) ksztaJt dachu: stromy: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 

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

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami lub oknami ”oJaciowymi o formie ”rostokątnej, 

utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym w kolorach czerwono-brązowym lub brą-
zowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek od strony drogi o numerze ewidencji geodezyjnej 37 ogrodzeniem 
trwaJym, o wysoko`ci do 1,80 m, liczonej od ”oziomu terenu: istniejący mur kamienny do zachowania, 

8) w celu umowliwienia wykonywania u”rawnieL do ”owszechnego korzystania z wód ustala się zakaz 
grodzenia w odlegJo`ci mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu. 

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

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: teren dziaJki o numerze 

ewidencyjnym 126, 

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

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 26,0 m, 

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

wewnętrznychŁ 

5Ł Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej ”rzylegJej do granicy terenu objętego ”lanem, o numerze 
ewidencyjnym 37, 

2) ”arkingi: wskaunik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/ 

1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia terenu w drodze o numerze ewiden-

cyjnym 37, 

4) teren czę`ciowo objęty strefą obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ 

6Ł Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską nie wystę”ują w obszarze objętym ”lanemŁ 

7Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni, do”uszcza się wycinkę samosiewów drzew i krzewów chorych, 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

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

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

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

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

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

1) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustale-

nia mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów, 
2) ze względu na zalewowy charakter terenu, obiekty kubaturowe nalewy ”osada wiać ”owywej rzędnej 

2,0 m n.p.m., 
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3) wody opadowe z utwardzonych, szczelnych dróg wewnętrznych i ”arkingów nalewy ”rzed od”rowa-

dzeniem do KanaJu Kurowskiego ”odczy`cić w separatorach. 

§ 9. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 2 symbolem 2.P,MN, o powierzchni 0.3440 ha, 

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

2. Przeznaczenie: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy produkcyjnej, magazynowej i skJadowej, 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna towarzysząca istniejącej zabu-

dowie produkcyjnej, magazynowej i skJadowejŁ 

3Ł Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy: 

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

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

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 
- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 

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

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

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

barwach, 

6) ksztaJt dachu: stromy: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, bez ich 

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

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

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

mniej 1,5 m, 

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

lorach czerwono-brązowym lub brązowym, 
d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych, 
7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

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

kalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych, 

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

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

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 
ewidencji geodezyjnej 47/35, 

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

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 25,0 m, 

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

5Ł Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej ”rzylegJej do granicy terenu objętego ”lanem, o numerze 
ewidencyjnym 47/32, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojoweł 
1 mieszkanie, 
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3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia terenu w drodze o numerze ewiden-

cyjnym 47/32, 

4) konieczno`ć likwidacji istniejącego basenu ”rzeciw”owarowegoŁ 

6Ł Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską nie wystę”ują w obszarze objętym ”lanemŁ 

7Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

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

rodzimych drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

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

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

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

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącej zabudowy miejscowo`ciŁ 

11Ł Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

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

RozdziaJ 6 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 10. Tereny rolne objęte niniejszym ”lanem ”rzeznaczone zostaJy na cele nierolnicze uchwaJą 
Nr XXXIIIł435ł06 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r. 

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

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie z u”Jywem 14 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy KoJbaskowoŁ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Ryszard Wierzbicki 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr IX/66/2011 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IX/66/2011 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr IX/66/2011 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr IX/66/2011 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

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

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

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

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

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

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

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 32, poz. 159) 

Rada Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co nastę”uje: 
do ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z Prognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie wnie-

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

planistycznych. 

 

 

 

ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr IX/66/2011 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury 

oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; 

Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. 

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

z 2008 r. Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 

Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 32, poz. 159) Rada Gmi-

ny KoJbaskowo okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, który 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców, zgodnie z artŁ 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, 
”ozŁ 1591 z ”óuniejszymi zmianami), stanowią zadanie wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej za”isane w niniejszym ”lanie obejmują: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub ”oza tymi liniamiŁ 

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

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

nalizacji `ciekowej i deszczowej na terenach funkcjonalnych zmiany ”lanu, finansowane będą ze `rodków 
wJasnych zarządców terenu dróg wewnętrznych, zgodnie z artŁ 8 ustŁ 2 ustawy o drogach ”ublicznych 
z 26 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z ”óuniejszymi zmianami) 

§ 4Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii elektrycznej realizowane będą w s”osób 
okre`lony w artŁ 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 

z ”óuniejszymi zmianami)Ł 
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