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UCHWAIA NR XXVIIł3Ń9łŃ9 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia ń4 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie geodezyjnym KoJbaskowoŁ 

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

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

Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413) uchwala się, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. W związku z uchwaJą Nr XXł236ł08 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzania zmiany Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
dla terenów w obrębie KoJbaskowo, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rzyjętych ustaleL ze Studium uwarunko-

waL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo (uchwaJa Rady Gminy KoJbasko-

wo Nr XXXIII/434/06 z dnia 12 czerwca 2006 r.), po wprowadzeniu zmian w uchwale Nr IX/91/07 Rady 

Gminy KoJbaskowo z dnia 24 wrze`nia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 4, 

poz. 112) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego w obrębie KoJbaskowo, zwany 
dalej planem. 

2. Granice ”lanu okre`la się na rysunku ”lanu w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniej-

szej uchwaJy oraz na wyrysie ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy KoJbaskowo, uchwalonego uchwaJą Rady Gminy KoJbaskowo Nr XXXIII/434/06 z 12 czerwca 

2006 rŁ, który stanowi zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJyŁ Granice ”lanu mają nastę”ujący ”rzebieg: od 
strony ”óJnocno-zachodniej - droga krajowa nr 13 ”rowadząca do ”rzej`cia granicznego Rosówek, od 
strony ”oJudniowo-zachodniej - ”rojektowana obwodnica drogowa KoJbaskowa i grunty orne wsi Rosó-
wek, od strony ”oJudniowo-wschodniej droga `ród”olna o nawierzchni gruntowej, od strony ”óJnocno - 

wschodniej ogrodzenie terenu o ”rojektowanej funkcji ”rzemysJowej, stanowiącego dawne targowisko 
hurtowe. 

3. Problematyka ”lanu obejmuje tereny o Jącznej ”owierzchni 21,07 ha, przeznaczone w Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo na cele dziaJalno`ci 
usJugowej, a w niewielkiej czę`ci terenu na cel mieszkalnyŁ 

4. Integralną czę`cią ”lanu są: 

1) zaJącznik nr 1 zawierający rysunek ”lanu w skali 1: 1000; 
2) zaJącznik nr 2 zawierający wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy KoJbaskowo; 
3) zaJącznik nr 3 zawierający okre`lenie s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 zawierający okre`lenie s”osobu realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŁ 

§ 2. 1. Śefinicje ”ojęć i sformuJowania terminów uwywane w ”lanie nalewy rozumieć jako towsame 
z ”ojęciami i sformuJowaniami okre`lonymi w ”rze”isach budowlanych i innych odrębnych związanych 
z ”roblematyką ”lanowania i zagospodarowania przestrzennego - zgodnie ze stanem ”rawnym obowiązu-

jącym w dniu zastosowania ”rze”isów niniejszego ”lanuŁ 

2. Ilekroć w ”lanie uwywa się innych ”ojęć, takich jak: 

1) ogrodzenie awurowe nalewy ”rzez to rozumieć ogrodzenie, w którym Jączna ”owierzchnia ”rze`witów 
(otworów) wynosi co najmniej 25 ”rocent ”owierzchni ogrodzenia ”omiędzy sJu”ami; 
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2) strefa zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć zwarty zes”óJ zieleni wysokiej i `redniej (drzewa, 
krzewy, wywo”Joty) z ”rzynajmniej 50% udziaJem zieleni zimozielonej sytuowany w celu izolacji aku-

stycznej i wizualnej; 

3) teren funkcjonalny - nalewy ”rzez to rozumieć teren s”ójny wewnętrznie ”od względem zorganizowa-

nia, ”rzeznaczenia lub s”osobu zagos”odarowania, wyodrębniony liniami rozgraniczającymi, wyrów-
niony oznakowaniem zawierającym mŁinŁ symbol ”odstawowej funkcji terenu; w granicach terenu 
funkcjonalnego do”uszcza się stosowanie wydzieleL wewnętrznych, okre`lonych na rysunku ”lanu, 
wynikających ze s”ecyfiki uwarunkowaL i sformuJowanych ustaleLŁ 

3. Na obszarze objętym ”lanem nie okre`la się granic i s”osobów zagos”odarowania terenów górni-

czych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziem-

nych, ze względu na brak wystę”owania takiej ”roblematyki. 

ŚZIAI II 
USTALENIA PLANU 

 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów 

§ 3. 1. Na obszarze objętym ”lanem ustala się nastę”ujące tereny funkcjonalne: usJugowe (1U, 2U, 
3U), mieszkalno-usJugowy (4MN,U), dróg ”ublicznych (5KŚŁGP, 6KŚŁź) oraz ukJadu dróg wewnętrznych 

7KDW-7KDWa. 

2. Tereny oznakowane symbolami 1U, 2U, 3U ”rzeznacza się na cele lokalizacji obiektów usJugo-

wych, w tym usJug logistycznych i ”rodukcyjnychŁ Śo”uszcza się usJugi handlowe o ”owierzchni s”rze-

dawy w ”ojedynczych obiektach nie ”rzekraczającej 2000 m2, jak równiew inne rodzaje dziaJalno`ci usJu-

gowej okre`lone w ”rze”isach dotyczących Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i UsJug, z zastrzeweniem § 5 

ust. 1 niniejszej uchwaJy; ”rzy realizacji obiektów usJugowych do”uszcza się zagos”odarowanie towarzy-

szące, w tym: 

1) budynki biurowo-socjalne, magazyny, garawe, ”ortiernie, obiekty i urządzenia techniczne n”Ł związane 
z infrastrukturą techniczną; 

2) wbudowane funkcyjne lokale mieszkalne - dla potrzeb dozoru - o ”owierzchni uwytkowej nie większej 
niw 40 m2 dla jednej dziaJki budowlanej; 

3) zieleL ozdobną i izolacyjną; 
4) dojazdy, ”arkingi i ciągi komunikacji ”ieszejŁ 

3. Teren oznakowany symbolem 4MN,U ”rzeznacza się na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
z do”uszczeniem usJugŁ 

4. Teren oznakowany symbolem 5KŚŁGP ”rzeznacza się na cele drogi gJównej ruchu ”rzy`”ieszone-

go o znaczeniu krajowym. 

5. Teren oznakowany symbolem 6KŚŁź ”rzeznacza się na cele drogi zbiorczejŁ 

6. Teren oznakowany symbolami 7KDW-7KŚWa ”rzeznacza się na cele ukJadu wewnętrznych dróg 
dojazdowych. 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego 

§ 4. 1. Śo”uszcza się stosowanie okJadzin PCV oraz blach falistych i tra”ezowych jako wystroju ze-

wnętrznego obiektówŁ Na elewacjach frontowych obowiązuje stosowanie wysokiej jako`ci materiaJów 
i harmonijnych rozwiązaL kolorystycznych; elewacje mowna kom”onować z innymi materiaJami budowla-

nymi pochodzenia naturalnego lub masami tynkowymi. 

2. Naziemne urządzenia inwynieryjne związane z zagos”odarowaniem terenu takie jak szafki elektro-

energetyczne czy telekomunikacyjne nalewy umieszczać jako elementy wbudowane w ogrodzeniaŁ 
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3. _mietniki, garawe, obiekty techniczne i magazynowe nalewy lokalizować ”oza strefą zabudowy 
frontowej; ”rzy lokalizacji ”rze”om”owni `cieków i wolnostojących obiektów stacji transformatorowych 

do”uszcza się ich usytuowanie w ”rzestrzeni ”omiędzy ”asem drogowym a nie”rzekraczalną linią zabu-

dowyŁ Śo”uszczenie nie dotyczy obiektów sytuowanych wzdJuw ”asa drogi krajowejŁ 

4. Parkingi realizowane we frontowych czę`ciach dziaJek budowlanych ”owinny być kom”onowane 
z zielenią towarzyszącąŁ 

5. Przy realizacji drogi zbiorczej 6KŚŁź i odcinka drogi wewnętrznej 7KŚW nalewy wyodrębnić ”as 
zieleni ”rzyjezdniowej na cele rzędowych nasadzeL drzewŁ 

6. Śo dziaJek budowlanych oraz budynków i urządzeL z nimi związanych nalewy za”ewnić doj`cie 
i dojazd umowliwiające dostę” do drogi ”ublicznej, od”owiednie do ”rzeznaczenia i s”osobu uwytkowaniaŁ 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 5. 1. Na obszarze planu ogranicza się lokalizację obiektów i s”osobu zagos”odarowania terenu mo-

gących znacząco oddziaJywać na `rodowiskoŁ Śo”uszcza się nastę”ujący zakres s”osobów uwytkowania 
wymagających ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko: skoncen-

trowany zes”óJ zabudowy usJugowej na obszarze o ”owierzchni co najmniej 2 ha lub centrum handlowe 

(usJugowe) o ”owierzchni terenu lub ”owierzchni uwytkowej co najmniej 1 ha (wraz z towarzyszącą infra-

strukturą), stacja bazowa telefonii komórkowej, stacja benzynowa, wielofunkcyjna stacja obsJugi samo-

chodówŁ 

2. Na caJym obszarze objętym ”lanem ustanawia się zakaz lokalizacji obiektów i ”rowadzenia ”rac 
mogących ”ogorszyć stosunki wodne na gruntach sąsiednichŁ 

3. Na dziaJkach budowlanych ”rzylegJych do drogi ruchu ”rzy`”ieszonego, tjŁ istniejącej drogi krajo-

wej 5KŚŁGP i wzdJuw granicy obszaru objętego ”lanem, nalewy ksztaJtować strefy zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej w formie kom”onowanych nasadzeL drzew i krzewówŁ źasób i s”osób zagos”odarowania zie-

lenią ”owinny tworzyć ekran akustyczny od drogi ruchu ”rzy`”ieszonegoŁ W strefach zieleni izolacyjnej 

do”uszcza się ”arkingi dla samochodów związane z zagos”odarowaniem usJugowymŁ Wskazany zakres 
obszarów zieleni urządzonej wchodzących w skJad terenów 1U, 2U, 3U i 4MN,U - pokazany na rysunku 

planu. 

4. Śo”uszcza się usunięcia drzew wynikające z ”otrzeb ”rzebudowy ukJadu komunikacyjnegoŁ 

5. Na eta”ie o”racowywania ”rojektów budowlanych nalewy wykonać szczegóJowe badania hydro-

geologiczne i geologiczno - inwynierskie w zakresie niezbędnym do realizacji ”rojektowanego zainwesto-

wania. 

6. Na terenach ”rzewidzianych ”od zabudowę budynkami z ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy 
za”ewnić mowliwo`ć ”rzyJączenia dziaJek (budynków) do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroener-

getycznej i cie”Jowniczej lub za”ewnić mowliwo`ć korzystania z indywidualnych uródeJ energii elektrycznej 
i cie”Ja od”owiadającym ”rze”isom odrębnym dotyczącym gos”odarki energetycznej i ochrony `rodowi-

skaŁ Budynki z ”omieszczeniami na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagroweL i uciąwliwo`ci 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

7. Na dziaJkach budowlanych nalewy ”rzewidzieć miejsca na ”ojemniki sJuwące do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacjiŁ 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 6. W granicach ”lanu nie ustala się stref wystę”owania i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ 
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RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 7. 1. Ogrodzenia od strony drogi krajowej 5KŚŁGP i drogi zbiorczej 6KŚŁź nalewy realizować jako 
awuroweŁ Ustala się zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL betonowych od strony wwŁ drógŁ 

2. Lokalizacja reklam wolnostojących mowe odbywać się wyJącznie w s”osób zorganizowany i ”oza 
”asami dróg: 5KŚŁGP i 6KŚŁźŁ Od strony drogi krajowej do”uszcza się umieszczenie do 2 tablic reklamo-

wych (ewŁ ”ylonów reklamowych) o jednolitych rozmiarachŁ Na ”ozostaJym obszarze ”lanu do”uszcza się 
lokalizację tablic reklamowych nie ”rzekraczających ”owierzchni 5 m2 dla kawdej tablicy, ”o jednej dla 
kawdej wyodrębnionej dziaJki budowlanejŁ Reklamy wbudowane w obiekty budowlane ”owinny stanowić 
element projektu elewacji. 

3. W pasie drogi zbiorczej 6KŚŁź do”uszcza się dodatkowo lokalizację obiektów naziemnych maJej 
architektury takich jak wiaty ”rzystankowe i sJu”y ogJoszenioweŁ 

RozdziaJ 6 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy 

§ 8. 1. Na kawdej dziaJce budowlanej lub gru”ie dziaJek objętej jednym zamierzeniem inwestycyjnym 
ustala się minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 15%. 

2. Na kawdej dziaJce budowlanej lub gru”ie dziaJek objętej jednym zamierzeniem inwestycyjnym usta-

la się maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni wwŁ terenu - 50%. 

3. Wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabudowy: 

1) od strony drogi zbiorczej 6KD.Z i odcinka drogi wewnętrznej na ”rzedJuweniu drogi zbiorczej, oznako-

wanego symbolem 7KDW - 10,0 m od granicy dziaJki drogowej - zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wzdJuw ”ozostaJych 3 odcinków drogi wewnętrznej oznakowanych symbolem 7KŚWa od 6,0 m do 

12 m (odcinek od strony ”ól) od granicy dziaJki drogowej - zgodnie z rysunkiem planu; 

3) od strony drogi krajowej oznakowanej symbolem 5KD.GP - 16,0-18 m od granicy dziaJki drogowej - 
zgodnie z rysunkiem ”lanu, tjŁ nie mniej niw 25 m od krawędzi jezdni; do czasu uwytkowania istnieją-
cego budynku na terenie 4MN,U do”uszcza się ”rzebieg nie”rzekraczalnej linii zabudowy - po ze-

wnętrznej `cianie tego budynku; 
4) od strony ”oJudniowej i ”oJudniowo-wschodniej - zgodnie z rysunkiem planu. 

4. S”eJnienie wymogu sytuowania obiektów wg nie”rzekraczalnej linii zabudowy oznacza, we waden 
z elementów obiektu na jakiejkolwiek kondygnacji nie mowe ”rzekroczyć wwŁ linii zabudowyŁ 

5. Poziom ”osadowienia ”osadzki kondygnacji naziemnej dla wszystkich obiektów kubaturowych sy-

tuowanych w czę`ciach frontowych dziaJek nie mowe ”rzekroczyć 0,8 m ppt. 

6. Śla wszystkich obiektów kubaturowych ustala się maksymalną wysoko`ć zabudowy mierzoną od 
”oziomu terenu do najwywszego ”unku ”okrycia dachowego - 12,0 m. 

7. Przy ”okryciach wszystkich obiektów kubaturowych do”uszcza się dachy ”Jaskie zwieLczone  
attyką lub dachy dwus”adowe o s”adkach ”oJaci do 15 sto”niŁ 

8. Na caJym terenie nalewy za”ewnić od”owiednią do wielko`ci ”rogramu uwytkowego ilo`ć miejsc 
”ostojowych dla samochodów osobowych, jednak nie mniej niw 1 miejsce ”ostojowe na 50 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJugŁ 

9. Ogrodzenia terenu od strony dróg 5KŚŁGP i 6KŚŁź nie mogą być wywsze niw 1,7 m. 
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RozdziaJ 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych 

§ 9. 1. W o”arciu o Waloryzacją Przyrodniczą Gminy KoJbaskowo wykonaną w 2006 r. i opracowa-

nie ekofizjograficzne na obszarze ”lanu nie ustala się stref wystę”owania i zasad ochrony dla rezerwatów 
”rzyrody, obszarów chronionego krajobrazu, zes”oJów przyrodniczo - krajobrazowych, obszaru Natura 

2000 i uwytków ekologicznychŁ 

2. Czę`ć obszaru ”lanu, ”oJowona w kierunku ”óJnocno-zachodnim od granicy GźWP 122 okre`lonej 
na rysunku ”lanu, znajduje się w strefie zwykJej ochrony wód ”odziemnych GJównego źbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP 122 - Dolina Kopalna Szczecin - decŁ Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Natu-

ralnych i Le`nictwa z dnŁ23 grudnia 1998 r., nr DG Kdh/BJ/489-6153ł98); nalewy ”rzestrzegać warun-

ków dla ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej zatwierdzonej wwŁ decyzjąŁ 

3. Obszar ”lanu ”odlega bilansowaniu rezerw zasobowych wody w o”arciu o ｭŚokumentację hydro-

geologiczną zasobów dys”ozycyjnych wód ”odziemnych dla obszaru lewobrzewnej czę`ci Odryｬ, zatwier-

dzoną decŁ Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa z dnŁ 14 wrze`nia 1998 r., 

nr GO kdh/BJ/489-6151ł98; ewentualne ”lanowane zwiększone zuwycie wody ”owinno być ”o”rzedzone 
analizą za”otrzebowania na wodę uwzględniającą realizowane i za”lanowane inwestycje na caJym obszarzeŁ 

RozdziaJ 8 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 10. 1. Ustala się minimalną wielko`ć dziaJki budowlanej ”rzeznaczonej na cele usJugowe - 5000,0 m2. 

2. źakazuje się wydzielania dziaJek budowlanych nie mających bez”o`redniego dostę”u do dróg 
5KD.GP, 6KD.Z, 7KDW-7KŚWa lub innych dróg wewnętrznychŁ 

3. Tereny znajdujące się w obrębie gru”y dziaJek - o nr 207, 208, 209/4 i 209/2 oraz o nr 203, 204, 

205 - wymagają scalenia i ”odziaJu na nowe dziaJki w s”osób ustanowiący ich ”rzylegJo`ć do dróg obsJu-

gującychŁ 

4. źakazuje się ”odziaJów dziaJek na dziaJki gruntu mniejsze niw 5000,0 m2 o ile mogJyby one stano-

wić odrębną wJasno`ć gruntowąŁ Wymóg nie dotyczy: dziaJek dla ”rojektowanych stacji transformatoro-

wych, w szczególno`ci na terenach wydzieleL wewnętrznych oznakowanych symbolem ś, dziaJki ”rze-

”om”owni `cieków na terenie wydzielenia oznakowanego symbolem KPS oraz ewentualnych, wynikają-
cych z ”odziaJu terenu, dziaJek dróg wewnętrznychŁ 

5. Ustala się maksymalną wielko`ć dziaJki budowlanej dla stacji transformatorowych - 100,0 m2 oraz 

dla ”rze”om”owni `cieków - 50,0 m2. 

6. WzdJuw ciągów drogi zbiorczej 6KŚŁź i odcinka drogi wewnętrznej 7KŚW ustala się minimalną 
szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej ”rzeznaczonej na cele usJugowe - 50,0 m. 

7. Przy ”odziaJach na dziaJki budowlane obowiązuje kąt ”ochylenia linii rozgraniczających ”oszcze-

gólne dziaJki w stosunku do ukJadu dróg 4ŁKŚŁGP, 6KŚŁź, 7KŚW-7KDWa - 90 sto”ni z tolerancją do 
2 stopni. 

RozdziaJ 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu 

§ 11. 1. Przed niwelacją terenu związaną z realizacją inwestycji nalewy zdjąć wierzchnią warstwę 
gruntu kl. III i wykorzystać ją dla celów zagos”odarowania zieleniąŁ 

2. Ustala się zakaz skJadowania na wolnym ”owietrzu lub w obiektach otwartych materiaJów i ”ro-

duktów ”ylących i emitujących nie”rzyjemne za”achyŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 74 ｦ 13127 ｦ Poz. 1958 

 

3. Przy ”rojektowaniu zagos”odarowania terenu nalewy za”ewnić skuteczne dziaJanie systemu wy-

krywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagroweniach zgodnie z § 3 pkt 6 rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 rŁ w s”rawie szczegóJowego zakresu dziaJania Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, ”owiatów i gmin (ŚzŁ U. Nr 96, poz. 850). 

4. Niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw 
wody ”itnej ze uródeJ zastę”czych oraz wody do likwidacji skaweL oraz do celów ”rzeciw”owarowych 
zgodnie z § 3 pkt 13 wwŁ roz”orządzeniaŁ 

5. Realizacja i eks”loatacja obiektów ”owinna odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci 
zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, odpowiednio do art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

6. W przypadku kolizji projektowanych form zainwestowania z ozdobnymi drzewami i krzewami 

znajdującymi na terenie oznakowanym symbolem 1U nalewy wykonać ich inwentaryzację, a ewentualne 
usunięcie uzgodnić z Wójtem Gminy KoJbaskowoŁ 

7. Na terenie oznakowanym symbolem 1U nalewy za”ewnić sJuwebno`ć gruntu na rzecz istniejących 
sieci wodociągowej i elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz ”rojektowanej sieci wodociągowejŁ 
Korytarze dla ww. sieci pokazano na rysunku planu. 

RozdziaJ ńŃ 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. ObsJugę komunikacyjną terenu nalewy realizować z ukJadu drogi wewnętrznej 7KŚW-7KDWa 

i drogi 6KŚŁź ”owiązanej z drogą krajową nr 13 - oznakowaną symbolem 5KŚŁGP (Jączącą ”rzej`cie gra-

niczne Rosówek z KoJbaskowem)Ł 

2. PodJączenie drogi zbiorczej 6KŚŁź do drogi krajowej 5KŚŁGP nalewy realizować jako skrzywowanie 
skanalizowane w uzgodnieniu z zarządcą drogiŁ 

3. Śla drogi oznakowanej symbolem 6KŚŁź ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m, 

z ”oszerzeniem na cele skrzywowania do 18,0 m - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ Obowiązuje jezdnia dwu-

”asowa oraz chodniki obustronne o szeroko`ci 2,0 m z ”asem ”rzyjezdniowym o szeroko`ci co najmniej 
1,0 m. 

4. Śla ukJadu drogi wewnętrznej 7KŚW-7KDWa ustala się: na odcinku oznakowanym symbolem 
7KŚW, stanowiącym ”rzedJuwenie drogi 6KŚŁź - szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m, na pozo-

staJych 3 odcinkach oznakowanych symbolem 7KŚWa - 10 m - zgodnie z rysunkiem planu; w pasach 

drogowych jezdnia dwupasowa oraz chodniki obustronne o szeroko`ci 1,5 m kawdyŁ 

5. źasilanie w wodę nalewy realizować z ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 90 - 110 mm 

w projektowanych drogach 6KD.Z, 7KDW-7KŚWa oraz w wyodrębnionych korytarzach dla infrastruktury 
technicznej - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ Projektowaną sieć wodociągową nalewy ”odJączać do istniejące-

go wodociągu gru”owego o `rednicy 100 mm KoJbaskowo - Rosówek, który ”rzebiega ”rzez obszar ”la-

nuŁ Planuje się zachowanie ”rzebiegu istniejącego wodociągu gru”owego z dopuszczeniem jego przebu-

dowy, rozbudowy lub remontu. 

6. System wodociągowy nalewy realizować z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL 
zao”atrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej 
oraz z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymiŁ 

7. _cieki sanitarne nalewy od”rowadzać ”rojektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno - tJoczną 
o `rednicy 90 - 110 mm i 0,2 m do ”rojektowanej ”rze”om”owni `cieków, oznaczonej symbolem KPS, 
i zlokalizowanej na terenie o symbolu 3UŁ Sieć nalewy lokalizować w drogach 6KŚŁź, 7KŚW-7KDWa oraz 

wyodrębnionych korytarzach dla infrastruktury technicznej - zgodnie z rysunkiem planu. Z przepompowni 

`cieki nalewy ”rzetJaczać do istniejącej gminnej gru”owej kanalizacji grawitacyjno - tJocznej o `rednicy 
110 mm w drodze krajowej nr 13 i dalej do oczyszczalni `cieków w PrzecJawiuŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 74 ｦ 13128 ｦ Poz. 1958 

 

8. Wody o”adowe z terenów utwardzonych dróg, ”arkingów i ”laców nalewy od”rowadzać ”rojek-

towaną kanalizacją deszczową o `rednicy 0,2 - 0,3 m do studni chJonnychŁ Śo czasu wybudowania kana-

lizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzanie wód deszczowych do gruntuŁ 

9. Od”ady komunalne ”owinny być u uródJa wstę”nie segregowanie i gromadzone w pojemnikach, 

a nastę”nie wywowone na gminne skJadowisko od”adówŁ 

10Ł źao”atrzenie w energię elektryczną nalewy realizować z co najmniej dwóch ”rojektowanych na te-

renach wydzieleL wewnętrznych - oznakowanych na rysunku planu symbolem E - wolnostojących, wbu-

dowanych lub dobudowanych do innych obiektów stacji transformatorowych 15ł0,4 kV. Wskazane stacje 

nalewy zasilać z istniejącej na”owietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, a po przebudowie tej linii - z linii 

kablowej 15 kV. Poszczególne dziaJki budowlane na obszarze ”lanu nalewy zasilać bez”o`rednio liniami 
kablowymi 0,4 kV. 

11Ł Poza wskazanymi na lokalizację obiektów stacji transformatorowych terenami wydzieleL we-

wnętrznych oznakowanych na rysunku ”lanu symbolem ś, do”uszcza się inne lokalizacje tego typu obiek-

tów, jeweli będzie to wynikaJo ze zwiększonego za”otrzebowania na energię elektrycznąŁ 

12Ł Przy szczegóJowych lokalizacjach wszystkich stacji transformatorowych nalewy uwzględnić ”rze-

”isy rozdziaJu 2 i 8Ł 

13Ł Istniejąca na”owietrzna linia 15 kV ”rzebiegająca w terenie o symbolu 1U ”owinna być ”rzebu-

dowana na linię kablową ”rowadzoną w drogach i wyodrębnionych korytarzach dla infrastruktury tech-

nicznej - zgodnie z rysunkiem planu. 

14Ł Nalewy realizować systemy ogrzewania lokalnego w o”arciu o wszystkie rodzaje ”aliw ”Jynnych 
i gazowychŁ Śo”uszcza się równiew zastosowanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony 
`rodowiska jak niskoemisyjne instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, energię elektryczną, kolektory sJonecz-

ne, pompy cieplne itp. 

15Ł Ustala się zasilanie w gaz z ”rojektowanego gazociągu `redniego ci`nienia ”odJączonego do ga-

zociągu do”rowadzonego do KoJbaskowaŁ Śo”uszcza się wykorzystanie indywidualnych zbiorników na 
gaz ”JynnyŁ 

16Ł ObsJugę telekomunikacyjną nalewy realizować ”o”rzez istniejącą telefoniczną linię kablową 
w drodze krajowej nr 13 i ”rojektowaną telefoniczną linię kablową ”odJączoną do centrali w KoJbaskowie 
oraz z systemu telefonii komórkowej bez”rzewodowejŁ 

17Ł Nową infrastrukturę ”odziemną nalewy sytuować ”rzede wszystkim w ”asach drogowych - poza 

trwaJą nawierzchnią jezdniową - w uzgodnieniu z zarządcą drogiŁ Przy ”rowadzeniu infrastruktury na tere-

nach usJugowych w wydzielonych ”asach (korytarzach) technicznych - zgodnie z rysunkiem planu - obo-

wiązuje ustalenie sJuwebno`ci gruntuŁ 

RozdziaJ ńń 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenów 

§ 13. Śo czasu realizacji drogi zbiorczej 6KŚŁź oraz skrzywowania skanalizowanego tej drogi z drogą 
krajową nr 13 (5KD.GP) dopuszcza się zjazd i dojazd tymczasową drogą dojazdową - zgodnie z przepisami 

o drogach ”ublicznychŁ Rozwiązanie tymczasowe mowe mieć zastosowanie wyJącznie dla uwytkownika 
jednej dziaJki budowlanej lub gru”y dziaJek objętych jednym zamierzeniem inwestycyjnym w okresie do 

3 lat od zakoLczenia inwestycji usJugowejŁ 

RozdziaJ ń2 

Stawki procentowe z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

§ 14. 1. Śla terenów oznakowanych symbolami 1U, 2U i 3U ustala się stawkę ”rocentową z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. Wymóg nie dotyczy dziaJek wydzielonych na ”otrzeby lokalizacji 
na wwŁ terenach obiektów infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, ”rze”om”ownia `cieków)Ł 

2. Śla ”ozostaJych terenów ustala się stawkę ”rocentową z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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ŚziaJ III 
PRZśPISY KOKCOWś 

§ 15. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze o Jącznej ”owierzchni 19,08 ha, 

w tym: grunty orne kl. RIIIb o powierzchni 5,19 ha, sady kl. S-RIIIb o powierzchni 0,40 ha, grunty pod 

budynkami kl. B-RIIIb o powierzchni 0,10 ha - na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 6 czerwca 2007 r. Nr GZ.tr.057-602-226/07, grunty orne kl. RIVa o powierzchni 3,60 ha, grunty 

orne kl. RIVb o powierzchni 7,60 ha na ”odstawie Śecyzji MarszaJka Województwa źachodnio”omorskie-

go z dnia 11 czerwca 2007 r. Nr WRiO_-III-EN-6080-27/07 oraz grunty orne pochodzenia mineralnego 

kl. RV o powierzchni 1,27 ha i kl. RVI o powierzchni 0,84 ha i grunty nieuwytku N o ”owierzchni 0,9 ha, 

na ”odstawie niniejszej uchwaJy. 

§ 16. Uchyla się uchwaJę Nr IXł91ł07 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 24 wrze`nia 2007 r. w spra-

wie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w obrębie geodezyjnym KoJbaskowo (ŚzŁ UrzŁ 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 4, poz. 112). 

§ 17. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej UrzęduŁ 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Edward Sroka 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXVII/309/09 

Rady Gminy KoJbaskowo 
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ZaJącznik nr ń 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym KoJbaskowo 

§ 1. 1. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ((Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), 

do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w obrębie geodezyjnym KoJbaskowo, 
wyJowonego w dniach od 5 do 26 czerwca 2009 rŁ do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywa-

nia na `rodowisko wniesiono 1 uwagę, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć doku-

mentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

2. Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada 

Gminy KoJbaskowo ”ostanawia uwzględnić wniesioną uwagęŁ 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania 

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

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

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) okre`la się 
nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców realizuje się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: 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). 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, za”isane 
w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) inwestycje jako zadania ws”ólne, realizowane w liniach rozgraniczających ”oJączenia ukJadu komuni-

kacyjnego z drogą krajową, w tym budowa uzbrojenia ”odziemnego i nadziemnego oraz zagos”oda-

rowanie zielenią; 
2) inwestycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających drogi gminnej lub ”oza tymi liniamiŁ 

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

Lp. Symbole terenów funkcjonalnych Opis inwestycji wynikaj>cy z ustaleM planu 

1. 
5KD.GP – czCWć wCzła drogi 
krajowej z drog> zbiorcz> 

Realizacja poł>czenia drogi krajowej z drog> 
zbiorcz>, w tym budowa uzbrojenia podziemnego z 
zakresu sieci  wodoci>gowo-kanalizacyjnej 

2. 
6KD.Z - pas zbiorczej drogi 
gminnej 

Realizacja drogi i zbiorczych ruroci>gów sieci 
wodoci>gowo-kanalizacyjnej  
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§ 3. Okre`la się s”osób realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) 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 ”lanu; 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym ”lanie, ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zmiany: z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, 

poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587), przy czym: 

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

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie ”rogramy inwestycyjneｬŁ 

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

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji sanitar-

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

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 rŁ o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu 
`cieków (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, zmiany: z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, 

poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 130, poz. 1807, Nr 85, poz. 729) ze `rodków wJasnych 
”rzedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Gminy w KoJbaskowie wielo-

letnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

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

trycznej wskazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, Nr 203, poz. 1966; 

z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959). 

Poz. 1959 
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Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia ń4 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów w obrębie geodezyjnym PargowoŁ 

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

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

Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413) uchwala się, co nastę”uje: 


