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UCHWAIA NR XXIXł222łŃ9 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na terenie gminy Stargard SzczeciLski, w obrębie geodezyjnych KiczarowoŁ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ 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; 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) oraz 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; 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Gminy Stargard SzczeciLski uchwala, 
co nastę”uje: 

ŚziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

RozdziaJ ń 

Zakres Regulacji 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XIł62łŃ7 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 25 ”audziernika 
2007 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Stargard SzczeciLskiｬ ”rzyjętego uchwaJą Nr XIII/89/95 Rady Gminy Stargard Szcze-

ciLski z dnia 28 wrze`nia 1995 rŁ zmienionego uchwaJami: Nr XXIII/182/2001 Rady Gminy Stargard 

SzczeciLski z dnia 23 lutego 2ŃŃń r., Nr XXIVłń8ńłŃ5 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 28 stycz-

nia 2005 r., Nr XXXIIIł246łŃ5 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 3Ń grudnia 2ŃŃ5 r., Nr XIII/78/07 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 28 grudnia 2ŃŃ7 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJowonego w obrębie Kiczarowo w gminie Stargard SzczeciLski, zwa-

nym dalej planem miejscowym. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 58,25 ha, którego granice ”rzedstawiono na rysunku 
”lanu w skali ń:5ŃŃŃ stanowiącym zaJącznik nr ń do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem miejscowego ”lanu jest ustalenie zasad zagos”odarowania obszarów z funkcją zaka-

zu zabudowy na staJy ”obyt ludziŁ 

4. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:5000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Stargard SzczeciLskiｬ; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Stargard SzczeciLski o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”ro-

jektu ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Stargard SzczeciLski w s”rawie zasad realizacji inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania zaJącznik nr 4. 
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§ 2. 1. Na obszarze ”lanu, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
5) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
6) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. Ustalenia ”lanu miejscowego obejmują: 

1) tereny u”raw rolnych objęte zakazem zabudowy na staJy ”obyt ludzi - strefa oddziaJywania elektrowni 
wiatrowych zlokalizowanych poza obszarem opracowania, oznaczone na rysunku planu symbolem - R; 

2) tereny istniejących dróg gminnych oznaczonych na rysunku ”lany symbolem - KDW. 

4. Tereny objęte ”lanem do chwili ich zagos”odarowania zgodnie z ”rojektowaną funkcją mogą być 
uwytkowane w s”osób dotychczasowyŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego 

§ 3. W zakresie `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) obowiązek zabez”ieczenia `rodowiska ”rzed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, ”orawe-

niem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi; 
2) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasy”ywania oczek wodnych i bezod”Jywowych zagJębieL terenu; 

3) zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany ”owstaJe w wyniku ”rowadzonych ”rac budowlanych nale-

wy ”rzywrócić do stanu umowliwiającego kontynuację jego uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 
4) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm uciąwliwo`ci ”oza gra-

nicami obszaru. 

§ 4. Na obszarze o”racowania brak jest obszarów i obiektów, dla których nalewaJoby ustalić ograni-

czenia z tytuJu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej i komunikacji 

§ 5. źasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) wystę”ujące w granicach o”racowania elektroenergetyczne i telekomunikacyjne sieci oraz urządzenia 
drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane; 

2) obsJuga komunikacyjna obszaru ”lanu i ”oszczególnych terenów z istniejących dróg gminnych we-

wnętrznych oznaczonych symbolem KŚW; 
3) utrzymuje się istniejące drogi ”olne z mowliwo`cią ich wykorzystania jako dróg serwisowych niezbęd-

nych do ”rawidJowego funkcjonowania zes”oJu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych ”oza obsza-

rem opracowania, 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 6. 1. Na terenach o powierzchni 56,88 ha, oznaczonych na zaJączniku nr 1, symbolem R ustala się: 

1) teren u”raw rolnych z zakazem zabudowy obiektów kubaturowych ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
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2) zachowanie terenów w dotychczasowym uwytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami energe-

tycznymi i telekomunikacyjnymi - napowietrznymi; 

3) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych; 

4) do”uszcza się wykorzystanie terenu ”od budowę tymczasowych ”laców i dróg montawowych oraz 
wewnętrznych dróg dla celów serwisowych w okresie eks”loatacji elektrowni wiatrowych zlokalizo-

wanej poza obszarem opracowania; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym (poza obszarem opracowania) w tym kabli sterowania i automatyki; 

6) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
7) do”uszcza się mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych związanych z lokalizacją niezbędnych 

urządzeL infrastrukturalnych związanych z eks”loatacją elektrowni wiatrowychŁ 

2. Na terenach oznaczonych na zaJączniku nr 1 o powierzchni 1,37 ha, oznaczonych symbolem KDW 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: istniejące drogi wewnętrzne do zachowania i dalszego uwytkowania; 
2) zasady zagospodarowania terenu - szeroko`ć w liniach rozgraniczenia istniejąca od ń2,Ń m do 

15,0 m wg rysunku planu; 

3) dopuszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elek-

trowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki; 

4) do”uszcza się budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdówŁ 

ŚziaJ III 
Ustalenia koLcowe 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się 
jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem R - 0%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami: KŚW - 0%. 

2. Do czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenu. 

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Stargard SzczeciLskiŁ 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Stargard 
SzczeciLskiŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Jerzy Wojciechowski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIX/222/09 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 26 czerwca 2009 r. (poz. 1622) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag do ”rojekty ”lanu 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: 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, Nr 220, 

poz. ń4ń3) Rada Gminy Stargard SzczeciLski rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania przestrzennego na terenie 

gminy Stargard SzczeciLski, w obrębie geodezyjnych Kiczarowo, wyJowonego do ”ublicznego wglądu 
wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w strategicznej ocenie oddziaJywania na `rodowisko, nie 
rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzenia. 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

 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; 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; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413); art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ 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; 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) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. ń42Ń) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania: 

§ 1. ź ustaleL zawartych w uchwale miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego na tere-

nie gminy Stargard SzczeciLski, w obrębie geodezyjnych Kiczarowo oraz z ”rze”rowadzonej analizy 

uchwalenia ”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktu-

ry technicznej nie ”ociąga za sobą wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie koszty związane z ”odJączeniem 
zabudowy ”owstaJej na obszarze ”lanu do infrastruktury technicznej poniesie Inwestor. 

Poz. 1623 
 

UCHWAIA NR XXXł254ł2ŃŃ9 

Rady Gminy Szczecinek 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 
 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczecinek. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 181, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy uchwala, 

co nastę”uje: 


