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1666 ｦ Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie SzczeciLskim z dnia 21 czerw-

ca 2011 r. zmieniająca uchwaJę w s”rawie utworzenia staJych obwodów gJo-

sowania 13352 

1667 ｦ Nr IX/169/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 

ustalenia ”rzebiegu dróg gminnych w Mie`cie Szczecinie 13352 

1668 ｦ Nr IX/170/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mie`cie Szczecinie 13371 

1669 ｦ Nr IX/171/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyJączenia czę`ci ulicy Studziennej - 
stanowiącej dziaJki o numerach geodezyjnych 32/5, 38/4 z obrębu ewidencyj-

nego nr 3033 z uwytkowania 13373 

1670 ｦ Nr IX/172/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca 
uchwaJę w sprawie cen i o”Jat za usJugi ”rzewozowe lokalnego trans”ortu 
zbiorowego organizowanego ”rzez Gminę Miasto Szczecin oraz okre`lenia 
osób u”rawnionych do korzystania z bez”Jatnych i ulgowych ”rzejazdów 13375 

1671 ｦ Nr IXł58ł11 Rady Miasta _widwin z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwa-

lenia Statutu Miasta _widwin 13375 

U C H W A I Y  R A Ś  P O W I A T Ó W  

1672 ｦ Nr VIII/79/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2011 r. w spra-

wie zasad ”onoszenia od”Jatno`ci za ”obyt w mieszkaniu chronionym 13388 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I ś  N A D Z O R C Z E  

1673 ｦ Nr NK.4.4131/108/2011[SA] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 

2011 r. stwierdzające niewawno`ć § 3, § 4, § 5, § 6 i § 7 uchwaJy 
Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w spra-

wie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc s”rzedawy i podawa-

nia na”ojów alkoholowych 13388 

O G I O S Z ś N I A  

1674 ｦ MarszaJka Województwa Zachodnio”omorskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w s”rawie zgJaszania kandydatur na czJonków Wojewódzkiej S”oJecznej Rady 

dsŁ Osób Nie”eJnos”rawnych 13391 

K O M U N I K A T Y  

1675 ｦ Zarządu Województwa Zachodnio”omorskiego z dnia 30 maja 2011 r. w spra-

wie zmiany UszczegóJowienia Regionalnego Programu O”eracyjnego Woje-

wództwa Zachodnio”omorskiego na lata 2007-2013 13392 
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UCHWAIA NR IX/65/2011 

 RAŚY GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 20 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu poJowonego w obrębie geodezyjnym PrzecJaw gmina 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; 
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z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, 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 4, 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 uchwala, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 

PRZśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr III/12/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orzą-
dzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo w obrębie geodezyjnym 
PrzecJaw, stwierdzając, we nie narusza on ustaleL Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy KoJbaskowo ”rzyjętym uchwaJą Nr XXXIII/434/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. 

uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie geode-

zyjnym PrzecJaw, zwany dalej ”lanem miejscowymŁ 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 31Ł2462 ha, którego granice ustala rysunek 
planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1 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, 

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

ny KoJbaskowo w skali 1:10000, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu 
planu, 

4) zaJącznik nr 4 - 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 zagos”odarowania terenu 
przeznaczonego ”od lokalizację funkcji ”rodukcyjnych, skJadowych, magazynowych, mieszkaniowych, 
usJug ”ublicznych i towarzyszącą infrastrukturę techniczną oraz komunikacyjnąŁ 

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

1) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem uzu”eJniających usJug, 
2) Upb - tereny zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznej n”Ł administracji ”ublicznej, kultury, nauki, 

itp., 

3) P,U - tereny zabudowy ”rodukcyjnej obejmujące wszelką dziaJalno`ć gos”odarczą z zakresu produkcji, 

skJadów, baz i magazynów oraz zabudowy usJugowej z wyJączeniem: 
a) obiektów stwarzających zagrowenie dla `rodowiska, wycia lub zdrowia ludzi, choćby w przypadku 

awarii, 

b) ”rzedsięwzięć wymagających skJadowania materiaJów sy”kich ”od goJym niebem, 
c) obiektów emitujących odory, 

4) Zl - teren zieleni izolacyjnej, 

5) E - teren infrastruktury technicznej - trafostacja 0,4/15 kV, 

6) 6) IT - ”as terenu inwynierii technicznej, 
7) tereny tras komunikacyjnych: 

a) KD.GP - droga gJówna ruchu ”rzys”ieszonego, 
b) KD.L - droga lokalna, 

c) KD.D - droga dojazdowa, 

d) KDW - droga wewnętrznaŁ 

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

1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym, 

2) granice stref ochronnych ustalonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
3) granice dziaJek ”rzeznaczonych do likwidacji, 
4) istniejące granice dziaJek ”rzeznaczone do likwidacji, 
5) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagospodarowania oraz ich 

oznaczenia, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 13294 ｦ Poz. 1655 

 

6) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu, 
7) 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 dachowych. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA KSZTAITOWANIA ZABUŚOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

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

1) lokalizacja nowych, przebudowanych i rozbudowanych obiektów budowlanych mowliwa jest w zgo-

dzie z nie”rzekraczalną linią zabudowy wkre`loną na rysunku ”lanu, 
2) zakazuje się wznoszenia i ustawiania obiektów o charakterze tymczasowym, n”Ł kontenerów i bla-

szanych garawy, za wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas realizacji (budowy) podstawowej 

funkcji terenu, 

3) budynki mieszkalne i uwyteczno`ci ”ublicznej nalewy sytuować w miejscach najmniej narawonych na 
wystę”owanie haJasu i drgaL, a jeweli one wystę”ują i ”oziomy ich ”rzekraczają warto`ci do”uszczalne, 
okre`lone w przepisach o ochronie ”rzed haJasem i drganiami nalewy stosować skuteczne zabez”ieczeniaŁ 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYRODY 

§ 1. 1Ł Ze względu na ”oJowenie terenu objętego o”racowaniem ”lanu w obrębie GJównego Zbiornika 
Wód Podziemnych GZWP 122 - Śolina ko”alna Szczecin, obowiązują ustalenia zawarte w dokumentacji 

geologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le`nictwa 
nr DG Kdn/BJ/489-6153/98 z dnia 23 grudnia 1998 r. 

2Ł Ustala się, oznaczoną na rysunku ”lanu, strefę uciąwliwo`ci akustycznej obwodnicy wschodniej 
PrzecJawia, ”rzylegającej do obszaru ”lanu, której ”rzebieg zostaJ uchwalony w studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania gminy KoJbaskowoŁ W strefie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej, w tym mieszkaL związanych z dziaJalno`cią gos”odarcząŁ 

3Ł Ustala się strefę uciąwliwo`ci dróg w pasie terenu o szeroko`ci 180,0 m, zagrowonej degradacją 
gleb, w której obowiązuje zakaz u”raw konsum”cyjnychŁ 

4Ł Ustala się, oznaczoną na rysunku ”lanu, strefę ochronną od szkodliwego w”Jywu ”ola elektrycznego 
i ”ola magnetycznego wytwarzanego ”rzez linie wysokiego na”ięcia 220 kV, o szeroko`ci ”asa 2 x 35,0 m 

liczone od osi linii. W strefie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, w tym mieszkaL 
związanych z dziaJalno`cią gos”odarcząŁ 

5. W granicach wszystkich objętych ”lanem terenów, gdzie będą w”rowadzone jakiekolwiek formy 
zagos”odarowania, nalewy zinwentaryzować zasoby zdejmowanej warstwy ”róchniczej gleby oraz zago-

s”odarować je na cele rekultywacyjne. 

6Ł Rekultywacja ”owinna ”olegać na odtworzeniu takich warunków biologicznych, w których wymia-

na między glebą a szatą ro`linną za”ewnia ”omy`lny ”rzebieg sukcesji ro`linnej i intensywny rozwój ”ro-

cesów glebotwórczychŁ 

7Ł S”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunku od”Jywu wód gruntowych i ”owierzch-

niowych na terenach sąsiednichŁ 

RozdziaJ 4 

USTALENIA W ZAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

§ 7. 1Ł ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i projektowanych 

dróg ”ublicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem sieci dróg w gminie i w rejonie. 

2Ł Powiązania komunikacyjne obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewni: droga kra-

jowa gJówna ruchu ”rzys”ieszonego nr 13, o symbolu w planie 13.KD.GP. 
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3. Śo”uszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wy”osawenie terenów w liniach rozgraniczających 
”asów drogowych jak wiaty, kosze na `mieci, lam”y i inne obiekty maJej architektury ”od warunkiem 
braku kolizji z sieciami i urządzeniami ”odziemnymi, nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji, 
w tym rozmieszczenia znaków i sygnaJów drogowychŁ 

4Ł Realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowania uwarunkowana 
jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów oso-

bowych. 

5Ł Ustala się minimalne wskauniki dla obliczenia za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samo-

chodów osobowych wedJug ”rze”isów szczegóJowychŁ 

6Ł Ustala się, we ”oza wyznaczonymi na rysunku ”lanu drogami ”ublicznymi mowna wydzielić na tere-

nach funkcjonalnych dojazdy wewnętrzne, takwe w formie sięgaczy, na nastę”ujących warunkach: 

1) minimalna szeroko`ć dojazdów wewnętrznych, w tym sięgaczy, o dJugo`ci: 
a) do 50,0 m wynosi 6,0 m, 

b) od 51,0 m do 150,0 m wynosi 8,0 m, 

2) sięgacze nie mogą być dJuwsze niw 150,0 m i muszą być zakoLczone ”lacem manewrowymŁ 
RozdziaJ 5 

USTALENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUŚOWY SYSTśMÓW 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 8. 1Ł Linie rozgraniczające dróg wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą 
być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenuŁ 

2. W przypadku, gdy usytuowanie infrastruktury technicznej na terenach, o których mowa w ust. 1 

byJoby s”rzeczne z ”rze”isami odrębnymi do”uszcza się ich usytuowanie na terenach nie wymienionych 
w ust. 1. 

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gru”owego, zasilanego z ujęcia wody w PrzecJawiuŁ 

4Ł System wodociągowy realizuje się: 

1) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjal-

nych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnejŁ 
2) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymiŁ 

5Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnych ”o”rzez istniejącą i ”rojektowaną kanalizację sanitarną grawi-

tacyjną do istniejącego gru”owego rurociągu `cieków o `rednicy 200 mm w drodze, oznaczonej symbo-

lem 13.KD.GP i dalej do istniejącej oczyszczalni `cieków w PrzecJawiuŁ 

6Ł Od”rowadzenie wód o”adowych z dachów budynków na teren w granicach dziaJki do gruntu lub 
studni chJonnych, natomiast z dróg i ”arkingów do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej z nie-

zbędnymi na od”Jywie do rowu melioracyjnego urządzeniami oczyszczającymiŁ 

7. Zaopatrzenie w gaz i cie”Jo: 

1) zaopatrzenie w gaz po”rzez istniejącą i ”rojektowaną sieć gazową `redniego ci`nienia zasilaną z ist-

niejącego gazociągu `redniego ci`nienia o `rednicy 180 mm w PrzecJawiu, 
2) roz”rowadzenie gazu na obszarze objętym ”lanem ”o”rzez sieć `redniego ci`nienia z redukcją ci`nie-

nia w indywidualnych punktach redukcyjnych, 

3) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych kotJowni zasilanych gazem lub olejem o”aJowym, 
4) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska jak ni-

skoemisyjne instalacje ogrzewcze na ”aliwo staJe, ”Jynne i gazowe, energię elektryczną, kolektory 
sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł 

8. Elektroenergetyka: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących na”owietrznych i projektowanych kablowych elektro-

energetycznych linii 15 kV zlokalizowanych w obszarze i poza obszarem planu, doprowadzanych do 

istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 

2) obsJuga ”rojektowanej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV z projektowanej drogi dojazdowej, ozna-

czonej symbolem 10.KD.D, 

3) w obszarze objętym ”lanem zasilanie linią kablową 0,4 kV, 

4) do”uszcza się realizację stacji transformatorowych wbudowanychŁ 
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9Ł Telekomunikacja: obsJuga telekomunikacyjna z istniejących rozdzielczych linii kablowych ”o”rzez 
centralę telefoniczną mŁ SzczecinaŁ 

10. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) ”rzewiduje się wstę”ne segregowanie od”adów w miejscu ich powstania i czasowo gromadzenie 

w pojemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJek, a nastę”nie wywowenie ich na gminne skJadowisko 
od”adów, 

2) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki, 
3) w liniach rozgraniczających dróg do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadzeniu od”a-

dów ”rzeznaczonych do odzyskuŁ 

11Ł Ustala się minimalne, `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć 
wodociągowa 90 mm, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

12Ł Śo”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w planie 

funkcje. 

13. Nowe i ”rzebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, chyba we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczejŁ 

14Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę sieci infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rzebie-

gów i budowę nowej sieci na odcinku ”rzebudowywanej infrastruktury w granicach wydzielonego terenu 

elementarnego. 

15Ł Śojazdy wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza tere-

nami wymienionymi w punkcie 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być 
”rowadzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego. 

ŚZIAI II 

PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

PRZEZNACZENIE I ZASAŚY ZAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 9. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 1.MN,U, o powierzchni 0.3531 ha 

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

2. Przeznaczenie: 

1) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) ”rzeznaczenie do”uszczalne: usJugi uzu”eJniające ”rzeznaczenie ”odstawoweŁ 

3Ł Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 
w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-

cyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 
6) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 

7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

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

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ci terenu dziaJek o nu-

merach ewidencyjnych 10/11 i 10/12, 

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

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 30,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 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 o symbolu w planie 10.KD.D, 

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

1 mieszkanie, 1 miejsce postojowe/100 m² ”owierzchni uwytkowej usJug, 
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3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze dojaz-

dowej, oznaczonej w planie symbolem 10.KD.D oraz drodze krajowej, oznaczonej w planie symbolem 

13.KD.GP i drodze lokalnej o symbolu 9.KD.L. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni 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: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących, 
2) do”uszcza się umieszczenie reklam wyJącznie związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią, których suma-

ryczna powierzchnia nie przekracza 2,5 m²Ł 

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 

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 

§ 10. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 2.IT o powierzchni 0.0580 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 5Ł 

2. Przeznaczenie: ”as terenu inwynierii technicznejŁ 

3Ł Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy, 

2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 100%, 

3) do”uszcza się niską zieleL - darL, 
4) istniejący rurociąg `cieków sanitarnych do zachowania, 
5) do”uszcza się lokalizację ”ozostaJych sieci inwynierii technicznej, 
6) dostę”no`ć drogowa - od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 11.KDW. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgranicza-

jących wedJug rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJówŁ 

5Ł 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 

§ 11. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 3.Upb, o powierzchni 0,3227 ha 

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

2Ł Przeznaczenie: teren usJug ”ublicznych. 

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: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do 

zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy zastosowaniu trady-

cyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 
6) ksztaJt dachu: stromy, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 
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4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgranicza-

jących, wedJug rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5Ł Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 11.KDW, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych dla 
obiektów usJugowych: 2 miejsca ”ostojoweł10 zatrudnionych i 1 miejsce ”ostojoweł100 m² ”o-

wierzchni uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze lokalnej, 

oznaczonej symbolem 11.KDW oraz drodze krajowej nr 13, oznaczonej w planie symbolem 13.KD.GP. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

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

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb, 
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: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących, 
2) do”uszcza się umieszczenie reklam na budynkach, wyJącznie związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią, 

których sumaryczna ”owierzchnia nie ”rzekracza 2,5 m²Ł 

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 

10. 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 

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

§ 12. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 4.P,U, o powierzchni 4.2948 ha 

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

2. Przeznaczenie: 

1) podstawowe: teren zabudowy produkcyjnej i usJugowej, 
2) dopuszczalne: 

a) lokalizacja dojazdów wewnętrznych i ”arkingów, 
b) lokalizacja sieci i urządzeL inwynierii technicznej, 
c) zadrzewienia i zakrzewienia. 

3Ł Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 50%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: 25%, 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: dowolna, 

6) ksztaJt dachu: o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

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

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu dziaJki o nu-

merze ewidencyjnym 10/14, 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 1,0000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 84,0 m, 
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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, oznaczonej w planie symbolem 10.KD.D, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 2 miejsca ”ostojoweł10 zatrudnio-

nych i 1 miejsce ”ostojoweł100 m² ”owierzchni uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, ozna-

czonej w planie symbolem 10.KD.D, 

4) istniejąca linia elektroenergetyczna 15ł0,4 kV przeznaczona do przebudowy w sytuacji kolizji z pla-

nowaną zabudowąŁ 

6Ł Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 
drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb, 

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: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących, 
2) do”uszcza się umieszczenie reklam wyJącznie związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią, których suma-

ryczna ”owierzchnia nie ”rzekracza 2,5 m²Ł 

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: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji usJugowej i produkcyjnej, 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowej zabudowy ”rodukcyjnej bądu usJugowej w zainwestowany 

obszar 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: 30%Ł 

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

§ 13. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 5.E, o powierzchni 0.0288 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 9Ł 

2. Przeznaczenie: teren stacji transformatorowej. 

3Ł Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 60%, 
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 20%Ł 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren wymaga wydzielenia w granicach wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi, jak na rysunku ”lanu; ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego 
”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 10.KD.D, 

2) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 

6Ł Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł Zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw gra-

nicy dziaJkiŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 13300 ｦ Poz. 1655 

 

9Ł 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 

§ 14. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 6.P,U, o powierzchni 2,1462 ha 

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

2. Przeznaczenie: 

1) podstawowe: teren zabudowy produkcyjnej i usJugowej, 
2) dopuszczalne: 

a) lokalizacja dojazdów wewnętrznych i ”arkingów, 
b) lokalizacja sieci i urządzeL inwynierii technicznej, 
c) zadrzewienia i zakrzewienia. 

3Ł Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 50%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: 25%, 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: dowolna, 

6) ksztaJt dachu: o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

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

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu dziaJki o nu-

merze ewidencyjnym 10/14, 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 1Ł0000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 84,0 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, oznaczonej w planie symbolem 10.KD.D, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 2 miejsca ”ostojoweł10 zatrudnio-

nych i 1 miejsce postojoweł100 m² ”owierzchni uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, ozna-

czonej w planie symbolem 10.KD.D, 

4) istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV przeznaczona do przebudowy w sytuacji kolizji z ”lanowaną 
zabudową, 

5) istniejąca linia elektroenergetyczna 220 kV do zachowania. 

6Ł Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 
drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

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: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących, 
2) do”uszcza się umieszczenie reklam wyJącznie związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią, których suma-

ryczna ”owierzchnia nie ”rzekracza 2,5 m²Ł 

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: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji usJugowej i produkcyjnej, 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowej zabudowy ”rodukcyjnej bądu usJugowej w zainwestowany 

obszar miejscowo`ci. 
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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: 30%Ł 

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

1) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntów celem usta-

lenia mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów, 
2) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie ochronnej od szkodliwego w”Jywu ”ola elektrycznego i pola ma-

gnetycznego wytworzonego ”rzez linie wysokiego na”ięcia 220 kV; obowiązują warunki ochrony 
okre`lone w § 6 ust. 3, 

3) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie uciąwliwo`ci akustycznej obwodnicy wschodniej PrzecJawia; 
obowiązują warunki ochrony w § 6 ust. 2. 

§ 15. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 7.P,U, o powierzchni 19.3295 ha 

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

2. Przeznaczenie: 

1) podstawowe: teren zabudowy produkcyjnej i usJugowej, 
2) dopuszczalne: 

a) lokalizacja dojazdów wewnętrznych i ”arkingów, 
b) lokalizacja sieci i urządzeL inwynierii technicznej, 
c) zadrzewienia i zakrzewienia. 

3Ł Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 50%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: 25%, 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: dowolna, 

6) ksztaJt dachu: stromy i o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

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

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu dziaJki o nu-

merze ewidencyjnym 10/14, 

2) wielko`ć dziaJki minimalna: 0,3000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki minimalna: 50,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 70° do 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 wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 11.KDW oraz drogi we-

wnętrznej o symbolu 12.KDW, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 2 miejsca ”ostojoweł10 zatrudnio-

nych i 1 miejsce ”ostojoweł100 m² ”owierzchni uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 

oznaczonych w planie symbolami: 11.KDW, 12.KDW, 13.KD.GP, 

4) zasilanie w energię elektryczną z projektowanych linii elektroenergetycznych 0,4 kV zasilanych 

z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, wbudowanych w obiekty zakJadu ”rodukcyj-

nego lub usJugowegoŁ 

6Ł Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 
drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb, 

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: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 13302 ｦ Poz. 1655 

 

2) do”uszcza się umieszczenie reklam wyJącznie związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią, których suma-

ryczna ”owierzchnia nie ”rzekracza 2,5 m²Ł 

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

nie z przeznaczeniem 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: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji usJugowej bądu ”rodukcyjnej, 
2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowej zabudowy ”rodukcyjnej lub usJugowej w zainwestowany ob-

szar 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: 30%Ł 

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

1) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntów celem usta-

lenia mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów, 
2) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie ochronnej od szkodliwego w”Jywu ”ola elektrycznego i pola ma-

gnetycznego wytworzonego przez linie wysokiego na”ięcia 220 kV; obowiązują warunki ochrony 
okre`lone w § 6 ust. 3, 

3) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie uciąwliwo`ci akustycznej obwodnicy wschodniej PrzecJawia; 
obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 6 ust. 2. 

§ 16. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 8.ZI o powierzchni 0.0431 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 5Ł 

2Ł Przeznaczenie: zieleL izolacyjnaŁ 

3Ł Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy, 

2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 100%, 

3) nalewy zachować i uzu”eJnić istniejącą zieleL - li`ciastymi gatunkami rodzimych krzewów, 
4) dostę”no`ć drogowa - od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 11.KDW. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgranicza-

jących wedJug rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJówŁ 

5Ł 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 

§ 17. 1. Na terenie o powierzchni 0.0424 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 9ŁKŚŁL, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10Ł 

2. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy lokalnej, kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 12,0 m do 15,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę krajową nr 13, o symbolu w planie 13.KD.GP. 

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

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
9.KD.L: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 36, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 37Ł 

6Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie 
kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy 
dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł li”a, 
dąb, klon, jesion, wiąz, jarząbŁ 
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7Ł Ustalenia dotyczące obszarów i infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: modernizacja drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 18. 1. Na terenie o powierzchni 1.1068 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 10.KD.D, 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11Ł 

2. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej, kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 12,0 m do 38,0 m, w tym poszerzenie pod nasyp 

wiaduktu drogowego nad projektowanym nowym przebiegiem drogi krajowej nr 13, jak na rysunku 

planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90 mm ÷110 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m÷0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 80÷110 mm, 
e) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną 9ŁKŚŁL do drogi krajowej 13ŁKŚŁGPŁ 

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

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
10.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 37, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 7ł10, 
c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 7ł15, 
d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 7ł14, 
e) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 7ł15, 
f) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 7ł2, 
g) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 38, 

h) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 10ł14Ł 

6Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie 
kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy 
dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł li”a, 
dąb, klon, jesion, wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów i infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 
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9Ł Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

11Ł 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 

§ 19. 1. Na terenie o powierzchni 0.1503 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 11ŁKŚW, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 12,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90 mm÷110 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) projektowana sieć wodociągowa o `rednicy 80÷110 mm, 
e) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną 9ŁKŚŁL do drogi krajowej o symbolu 

13.KD.GP. 

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

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
11.KDW: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 10/13, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 10ł14Ł 

6Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie 
kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy 
dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł li”a, 
dąb, klon, jesion, wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

11Ł 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 

§ 20. 1. Na terenie o powierzchni 0.1220 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 12ŁKŚW, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2Ł Przeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 
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3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90 mm÷100 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2÷0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 80 mm÷110 mm, 
e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 mm, 
f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową, oznaczoną w planie symbolem 

10.KD.D. 

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

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dzieJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 

12ŁKŚW: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 10ł14, 

6Ł Zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

11Ł Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem uwzględnienia 
warunków hydrotechnicznych ”anujących w jej otoczeniu. 

§ 21. 1. Na terenie o powierzchni 3.2461 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 13ŁKŚŁGP, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10Ł 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga ”ubliczna klasy gJównej ruchu ”rzys”ieszonego, kategorii krajowejŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 23,0 m do 47,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: bez bez”o`redniego dostę”u, dostę”no`ć ograniczona do istnie-

jącej drogi lokalnej, oznaczonej w planie symbolem 9.KD.L. 

3) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4Ł Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę krajową nr 13. 

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

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
13.KD.GP: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 33ł8, 
b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3ł47Ł 
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6Ł Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie 

kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy 
dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, 
dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: teren nie 
wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowychŁ 

10Ł Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

ŚZIAI III 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 23. Niniejszą uchwaJą ”rzeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne, ”ochodzenia mineralnego 
klasy bonitacyjnej II i III, o powierzchni 30.7372 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją 
z dnia 7 kwietnia 2009 r. Nr GZ. tr.057-602-679/08. 

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

§ 25. 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 KoJbaskowo. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Ryszard Wierzbicki 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr IX/65/2011 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IX/65/2011 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr IX/65/2011 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu 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 4 

do uchwaJy Nr IX/65/2011 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

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: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), stanowią zadanie wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub ”oza tymi liniami: 

§ 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 wynikający z ustaleL planu 

1. 3.Upb 
w sytuacji realizacji inwestycji nalewącej do zadaL wJasnych 
gminy 

2. 10.KD.D 

modernizacja i ”oszerzenie istniejącej drogi ”ublicznej klasy 
dojazdowej, kategorii gminnej, w tym wyku” czę`ci terenów 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

 

§ 3. Opis sposobu 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 gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska, 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu, 
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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 
1655
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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, 


