
 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N  

3142 – Nr XIII/81/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 

obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie „Duży 

plan przy GPZ-cie” 20203 

3143 – Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w spra-

wie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procento-

wych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

w prawo własności 20223 

3144 – Nr XIII/83/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w spra-

wie zmiany uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 wrze-

śnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Koby-

lanka 20223 

3145 – Nr XIII/91/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustale-

nia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 20224 

3146 – Nr XIII/103/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie 

zmian w uchwale Rady Gminy Sławno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 

2007 r. w sprawie przyjęcia/uchwalenia wieloletniego programu gospodaro-

wania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 2007-2011 20226 

3147 – Nr XI/103/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 

2011 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Lipnik, gmina Stargard Szczeciński 20226 

U C H W A Ł Y  R A D Y  M I A S T A  

3148 – Nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 20247 

3149 – Nr XI/148/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Czaplinek 20248 

3150 – Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 listopada 2011 r. zmienia-

jąca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, 

w których pobiera się opłatę miejscową 20249 

3151 – Nr XII/65/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 listopada 2011 r. zmienia-

jąca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przed-

szkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 20249 

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

3152 – Nr XI/83/11 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/09 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 

28 października 2009 r. 20250 

3153 – Nr XII/65/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Powiatu Pyrzyckiego oraz 

insygniów Starosty Pyrzyckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Pyrzyckiego 20251 
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U C H W A Ł Y  

Z G R O M A D Z E N I A  Z W I Ą Z K U  C E L O W E G O  P O W I A T Ó W  

W O J E W Ó D Z T W A  Z A C H O D N I O P O M O R S K I E G O  

3154 – Nr XXXVIII/109/2011 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Sta-

tucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 20264 

W Y R O K  

3155 – Sygn. akt. II SA/Sz 373/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 

z dnia 23 września 2010 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr XXVI/230/2007 

Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie polityki 

parkingowej w mieście Świnoujściu 20266 

O G Ł O S Z E N I A  

3156 – Nr 1/2011 Starosty Białogardzkiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zgła-

szania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Staroście Białogardzkim 20266 

K O M U N I K A T Y  

3157 – Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2011 r. 

w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 20267 

3158 – Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2011 r. 

o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca zamieściła 

zmiany Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych 20267 

O B W I E S Z C Z E N I A  

3159 – Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie 

zmian w składzie Rady Miejskiej Białogardu 20268 

3160 – Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 28 listopada 2011 r. o wynikach 

wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostrowice przeprowadzonych 

w dniu 27 listopada 2011 r. 20268 

3161 – Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie 

zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 20269 

3162 – Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie 

zmiany w składzie osobowym Rady Miasta Świnoujście 20269 

S P R A W O Z D A N I A  Z  W Y K O N A N I A  B U D Ż E T U  

3163 – Burmistrza Drawna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Drawno za 2010 rok 20271 
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3142 
3142 

UCHWAŁA NR XIII/81/11 

 RADY GMINY KOBYLANKA 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 

obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka 

o nazwie „Duży plan przy GPZ-cie”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

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

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 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; z 2011 r. 

Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/105/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 

oraz uchwałą Nr XII/77/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany załącz-

nika do uchwały Nr XVI/105/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2008 r., po stwierdzeniu 

zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kobylanka” przyjętego uchwałą Nr XXVI/238/01 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 stycznia 2001 r., 

zmienionego uchwałą Nr XXIX/197/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 stycznia 2009 r., uchwala się 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne 

w części obrębu Kobylanka o powierzchni około 50,86 ha, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów rolnych i nieużytków pod funkcje mieszkaniowe, 

usług i związanymi z tymi funkcjami obiektami infrastruktury technicznej w tym dróg i terenów obsługi 

komunikacji oraz zieleni. 

4. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) wyrys świadczący o zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Kobylanka” - załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 3, 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - 

załącznik nr 4, 

§ 2. Ilekroć w planie miejscowym używa się niżej wymienionych określeń, to należy je rozumieć na-

stępująco: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy rozumieć linię, poza którą realizacja wszelkich obiektów ku-

baturowych jest niedopuszczalna. Warunek nie dotyczy podziemnych części budynku, przyłączy 

technicznych, elementów drogowych, 

2) obowiązująca linia zabudowy - należy rozumieć linię dla lokalizacji lica bryły obiektu kubaturowego 

o funkcji w zakresie podstawowego przeznaczenia terenu, równocześnie linia ta jest nieprzekraczalną 

linią zabudowy obiektów kubaturowych stanowiących przeznaczenie uzupełniające. Dopuszcza się 

wysunięcie przed tą linię zabudowy do 1,5 m drobnych elementów integralnie związanych ze struktu-

rą architektoniczną budynku, jak ryzality, schodki, ganki wejściowe, zadaszenia, wykusze, o łącznej 
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powierzchni liczonej po obrysie zewnętrznym do 3 m² oraz podziemnych części budynku, przyłączy 

technicznych, elementów drogowych; 

3) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie terenu pod zabudowę obiektami budowlanymi przeważa-

jącymi na danym terenie funkcjonalnym, wydzielonym liniami rozgraniczającymi; 

4) przeznaczenie uzupełniające - przeznaczenie terenu inne niż podstawowe, które stanowi uzupełnienie 

lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, jednocześnie nie kolidując z nim lub nie uniemożliwia-

jąc zagospodarowania terenu funkcjonalnego zgodnie z tym przeznaczeniem podstawowym, 

5) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej - stosunek sumy powierzchni wszystkich kon-

dygnacji nadziemnych budynków liczonej po zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, 

loggii i tarasów do powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę. 

§ 3. Ustalenia planu miejscowego obejmują następujące tereny funkcjonalne: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem MW; 

3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku i tekście planu symbolem U; 

4) teren rozmieszczenia obiektów handlowych, oznaczony na rysunku i tekście planu symbolem UC; 

5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem ZP; 

6) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem KD; 

7) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem KDW; 

8) teren ciągu pieszego oznaczony na rysunku i tekście planu symbolem KDP; 

9) tereny obsługi komunikacji oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem KS; 

10) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem IT. 

§ 4. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. 1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się: 

1) rozwój struktur funkcjonalnych mieszkaniowych i usługowych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

wynikających z charakteru środowiska przyrodniczego w tym z uwagi na budowę geologiczną - nie-

korzystne warunki gruntowe - wodne, wymaga się: 

a) na etapie procesu inwestycyjnego przeprowadzenie badań geologicznych dla inwestycji w obrębie 

granicy planu, 

b) zachowanie i pogłębienie istniejących rowów melioracyjnych zapewniający swobodny odpływ 

wód do jeziora Miedwie; 

2) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem ZP są obszarami przestrzeni 

publicznej, 

3) stosowanie kolorystyki zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych, pastelowych, stosowanie mate-

riałów wykończeniowych pochodzenia naturalnego typu drewno, kamień, cegła licowa ceramiczna, 

klinkier, a jako pokrycia dachowe wymaga się stosowania: 

a) dla dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 25º do 45º zamiennie dachówki ce-

ramicznej i ceramiczno-pochodnej, blacho dachówki. 

b) dla dachów o nachyleniu mniejszym niż 25º odpowiedniego pokrycia dachowego w zależności od 

przyjętej technologii, 

4) w budynkach przekrytych dachem dwu- lub wielospadowym dopuszcza się stosowanie lukarn na 

następujących zasadach: 

a) obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 

b) forma i wielkość lukarn musi być podporządkowana dominującej konstrukcji dachu oraz nie może 

dominować na elewacji, 

c) rozmieszczenie lukarn musi być podporządkowane osiom kompozycji elewacji, w szczególności 

nawiązywać do układu otworów okiennych lub drzwiowych niższych kondygnacji, 

d) dachy lukarn nie mogą się łączyć na jednej linii poziomej na całej długości połaci dachu, 

e) maksymalna łączna powierzchnia lukarn w rzucie nie może przekroczyć 35% powierzchni dachu, 

f) powierzchnia okna w lukarnie nie może być większa niż 70% powierzchni otworu okiennego 

w kondygnacji niższej, 

g) geometria daszków lukarn musi nawiązywać do geometrii głównej połaci dachu, 

h) pokrycie daszków lukarn musi nawiązywać do pokrycia dachu, 

5) ograniczenia wysokości ogrodzeń: minimalnej 1,2 m, maksymalnej 1,6 m, zakaz budowy pełnych 

ogrodzeń posesji we frontowej części działki; 
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6) wprowadzanie zieleni izolacyjnej na wydzielonych działkach od strony linii wysokiego napięcia. 

2. W zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości ustala się: 

1) dopuszczenie łączenia i dzielenia działek z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach 

szczegółowych; 

2) dopuszcza się wydzielenia terenu na potrzeby elementów infrastruktury technicznej o powierzchni nie-

przekraczającej 50 m² na poszczególnych terenach elementarnych, w takich przypadkach dopuszcza 

się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej na granicy wydzielonej działki; 

3) przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku planu. 

§ 6. 1. Zgodnie z rysunkiem planu, ustanawia się strefę W III ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych. 

2. W strefie tej obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych 

z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze 

podjęcia prac ziemnych oraz przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym 

realizacją prac ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 

§ 7. 1. Ustala się obowiązek zabezpieczenia siedzib ludzkich przed emisją szkodliwych fal elektroma-

gnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi spowodowanymi lokalizacją napowietrz-

nej sieci elektroenergetycznej. 

2. Obszar planu znajduje się w strefie ochrony ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” jeziora Mie-

dwie ustanowionej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

Nr 10/2005 z dnia 21 września 2005 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, 

poz. 1682 z późn. zm. 

§ 8. 1. Zasady budowy systemów komunikacyjnych: 

1) obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów funkcjonalnych z ulicy Szczecińskiej 

i Energetyków poprzez istniejące i projektowane drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne wydzielone 

na rysunku planu lub według zasad określonych w pkt 2, 

2) dopuszcza się, według potrzeb, wydzielenia terenu pod niepubliczne drogi wewnętrzne, ciągi piesze, 

pieszojezdnie oraz drogi pożarowe na poszczególnych terenach funkcjonalnych w obrębie nowo wy-

dzielonych działek o parametrach określonych w przepisach odrębnych, 

3) wymaga się wydzielenia miejsc parkingowych według kryteriów: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku i tekście planu symbolami MN w granicach własnej działki 

przy założeniu minimum dwóch miejsc parkingowych na jeden lokal mieszkalny, warunek ten jest 

spełniony wliczając miejsca postojowe w garażu, przy lokalizacji usług na tym terenie funkcjonal-

nym należy zabezpieczyć dodatkowo odpowiednią liczbę miejsc parkingowych minimum jedno; 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku i tekście planu symbolami MW w granicach własnej działki 

przy założeniu minimum jednego miejsca parkingowego na jeden lokal mieszkalny, warunek ten 

jest spełniony wliczając miejsca postojowe w garażu; 

c) dla terenów oznaczonych na rysunku i tekście planu symbolami U minimum trzy miejsca parkin-

gowe dla jednej wydzielonej działki, 

d) dla terenów oznaczonych na rysunku i tekście planu symbolami UC minimum dwadzieścia miejsc 

parkingowych dla jednej wydzielonej działki. 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a) poprzez istniejącą i projektowaną sieć wodociągową, 

b) parametry nowoprojektowanej sieci - ø 35 ÷ 100 mm, 

c) prowadzenie w liniach rozgraniczenia dróg, 

d) na terenach oznaczonych na rysunku i tekście planu symbolami MN dopuszcza się korzystanie 

z ujęć wody zlokalizowanych na terenie własnych działek do celów gospodarczych, 

e) lokalizacja nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzyso-

wych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) zapewnienie zaopatrzenia w wodę w ramach ochrony przeciwpożarowej; 

2) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych ustala się: 

a) do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, 

b) parametry nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - do ø 300 mm, 
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c) prowadzenie sieci w liniach rozgraniczenia dróg, ciągów pieszych i pieszo- jezdnych i dalej do ist-

niejącej oczyszczalni lub zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednim gminnym programie 

z zakresu realizacji infrastruktury technicznej, 

d) na terenach oznaczonych na rysunku i tekście planu symbolami MN w okresie przejściowym do-

puszcza się na terenie dziełek budowlanych lokalizację zbiorników bezodpływowych, 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się 

a) poprzez projektowaną kanalizację, 

b) parametry sieci ø 200 ÷ 600 mm prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg ciągów pieszych 

i pieszo-jezdnych, 

c) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i terenów utwar-

dzonych na własny teren działki. 

4) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ustala się gromadzenie w pojemnikach i wywóz 

zgodnie z przyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

a) zasilanie obszaru opracowania z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

typu miejskiego lub kontenerowego. Projektowane stacje zasilić przelotowo liniami kablowymi 

średniego napięcia - 15kV, 

b) odcinki istniejących linii średniego i niskiego napięcia, kolidujące z planowanym zagospodarowa-

niem terenu - do przebudowy i skablowania, 

c) planowane obiekty zabudowy zasilić rozdzielczą siecią kablową min. niskiego napięcia - 0,4 kV, 

d) projektowane linie elektroenergetyczne winny być prowadzone doziemnie w liniach rozgranicze-

nia dróg, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, 

e) istniejąca sieć wysokiego napięcia do zachowania z możliwością ewentualnej przebudowy lub 

rozbudowy; 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

a) docelowo zasilanie obiektów na obszarze opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia 

z planowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 

b) istniejące i planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią średniego ciśnienia - ø 32 ÷ 125 mm, 

c) przyłączanie odbiorców za pośrednictwem domowych węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe, 

d) do czasu gazyfikacji przewodowej dopuszcza się stosowanie gazu bezprzewodowego, 

e) projektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg, 

f) pozostawić pas eksploatacyjny o szerokości minimum 3,0 m na stronę od osi gazociągu wyso-

kiego ciśnienia wolnego od zabudowy oraz nasadzeń drzew i krzaków, 

g) istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia wraz z maksymalną strefą odległości podstawowej, 

która jest podana w „Ustaleniach szczegółowych”, do zachowania z możliwością przebudowy lub 

modernizacji, wszelka lokalizacja obiektów budowlanych względem istniejącej sieci w odległości 

mniejszej niż podane wymaga uzgodnienia z operatorem sieci; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł 

ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii między innymi: paliwa płynne, gazowe, energia 

elektryczna; 

8) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się: 

a) obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze opracowania przez istniejącą centralę telefo-

niczną w Kobylance, 

b) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację obiektów nowoprojektowanych sieci abonenckich ja-

ko sieci kablowe w kanalizacji teletechnicznej lub sieć radiową, 

c) odcinki istniejących napowietrznych linii telekomunikacyjnych, kolidujące z planowanym zago-

spodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania, 

d) zakaz lokalizacji masztów i wież teletransmisyjnych, zakaz ten nie dotyczy terenów oznaczonych 

na rysunku i tekście planu symbolami 4KS i 8KS. 

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy urządzeń drenarskich i melioracyjnych: 

1) występujące w granicach opracowania urządzenia melioracyjne muszą być zachowane z warunkiem 

drożności i możliwością pogłębienia do rzędnej zapewniającej swobodny odpływ wód do jeziora Mie-

dwie, a zagospodarowanie terenu nie może utrudniać konserwacji i utrzymania tych urządzeń, 

2) w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami dopuszcza się ich przebudowę, zachowując droż-

ność całego systemu, w uzgodnieniu z odpowiednim organem właściwym do spraw funkcjonowania 

systemów melioracji szczegółowej i podstawowej. 

3) ustala się zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych, bezodpływowych zagłę-

bień terenu oraz rowów melioracyjnych. 
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Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 9. 1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN o powierzchni ok 4,25 ha 

ustala się 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację obiektów garażowych, gospodarczych i wiat, 

obiektów rekreacji typu basen, boisko służących do użytku własnego właściciela nieruchomości, 

c) przez teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą odległości podstawowej wy-

noszącą, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 20 m na stronę od jego osi, wszelka lokali-

zacja obiektów budowlanych względem istniejącej sieci w odległości mniejszej niż podana wyma-

ga uzgodnienia z operatorem sieci; 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 70%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 5,5 m do 7,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych przy czym ostatnia kondygnacja winna mieścić się w poddaszu użytko-

wym, wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja użytkowa, 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 2,8 m do 3,8 m 

e) szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szerokość frontu 

zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - dowolna, 

f) kształt dachu wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 32º, 

g) układ kalenicy dowolny, 

h) linie zabudowy według rysunku planu; 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 1000 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych. 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 1KD, 3KD i 02KDW według rysunku planu. 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN o powierzchni ok. 3,40 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację obiektów garażowych, gospodarczych i wiat, 

obiektów rekreacji typu basen, boisko służących do użytku własnego właściciela nieruchomości, 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 6,5 m do 8,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych przy czym ostatnia kondygnacja winna mieścić się w poddaszu użytko-

wym, wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja użytkowa 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 2,8 m do 3,8 m 

e) szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szerokość frontu 

zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - dowolna, 

f) kształt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 28º do 40º, 
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g) układ kalenicy według zasad określonych na rysunku planu, 

h) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 3KD, 5KD i 02KDW według rysunku planu. 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP o powierzchni ok. 0,81 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zieleń urządzona, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren zieleni wysokiej i niskiej poza strefą ograniczonego użytkowa-

nia od linii elektroenergetycznych, 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się wydzielenia ciągów pieszych i placów zabaw oraz 

lokalizację małej architektury służącej wypoczynkowi i rekreacji, 

c) przez teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, strefa ograniczonego użytkowania 35 m od 

osi gazociągu, wszelkie inwestycje względem sąsiedztwa istniejącej sieci w odległości mniejszej 

niż podana wymaga uzgodnienia z operatorem sieci; 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 2% powierzchni terenu, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 90%, 

c) wysokość obiektów kubaturowych o przeznaczeniu uzupełniającym do 3,5 m, w tym jedna kon-

dygnacja użytkowa 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 2,2 m do 2,5 m 

e) szerokość frontu zabudowy - nie ustala się, 

f) kształt dachu dowolny, 

g) układ kalenicy dowolny, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek - zakaz podziału 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej - dopuszcza się wydzielenia ciągów pie-

szych, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 1KD, 3KD i 4KD według rysunku planu. 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KS o powierzchni ok. 0,54 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - obsługa komunikacyjna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - parking z dopuszczeniem lokalizacji zespołu garaży dla samochodów 

o masie całkowitej do 3,5 t 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację myjni oraz małej architektury służącej ob-

słudze funkcji przeznaczenia podstawowego, dopuszcza się również lokalizacji masztów i wież 

jako podstaw lokalizacji urządzeń teletransmisyjnych, 

c) przez teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą odległości podstawowej 20 m 

na stronę od osi gazociągu, wszelka działalność inwestycyjna względem sąsiedztwa istniejącej 

sieci w odległości mniejszej niż podana wymaga uzgodnienia z operatorem sieci; 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym do 4,5 m, w tym jedna kondygnacja nad-

ziemna, 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 3,8 m, 

e) szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym - nie ustala się, 

f) kształt dachu jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 5º do 25º, 
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g) układ kalenicy dowolny, 

h) linie zabudowy według przepisów odrębnych, 

i) maszty i wieże jako podstawy lokalizacji urządzeń teletransmisyjnych należy sytuować poza strefą 

ograniczonego użytkowania linii wysokiego napięcia a w przypadku naruszenia tej strefy w uzgod-

nieniu z gestorem sieci, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek - zakaz podziału terenu. 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych. 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 1KD i 4KD według rysunku planu. 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN o powierzchni ok. 4,19 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację obiektów garażowych, gospodarczych 

i wiat, 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 7,5 m do 9,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych przy czym ostatnia kondygnacja winna mieścić się w poddaszu użytko-

wym, wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym od 3,5 m do 7,5 m, w tym jedna 

kondygnacja użytkowa, 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 2,8 m do 3,8 m 

e) szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 10 m do 24 m, szerokość frontu 

zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - dowolna, 

f) kształt dachu dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º, 

g) układ kalenicy według zasad określonych na rysunku planu, 

h) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 800 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) część terenu jest objęta strefą ochronną, 

b) działania inwestycyjne zgodnie z § 6. 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 3KD, 4KD, 5KD, 01KDW i 02KDW według rysunku planu. 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN o powierzchni ok. 1,78 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

szeregowej, 

b) przeznaczenie uzupełniające zabudowy mieszkaniowej - dopuszcza się lokalizację obiektów go-

spodarczych i wiat, 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 9,5 m do 10,5 m, w tym do trzech kon-

dygnacji nadziemnych gdzie przynajmniej ostatnia kondygnacja winna mieścić się w poddaszu 

użytkowym, wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym od 3,5 m do 4,5 m, w tym 

jedna kondygnacja użytkowa, 
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d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 4,0 m do 5,5 m, 

e) szerokość frontu zabudowy jednego segmentu budynku mieszkalnego od 9 m do 14,5 m, szero-

kość frontu zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - dowolna, 

f) kształt dachu dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 40º do 45º, 

g) układ kalenicy według zasad określonych na rysunku planu, 

h) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 280 m², maksymal-

na 470 m², warunek wielkości maksymalnej nie dotyczy działek narożnych i skrajnych segmentu, 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 9 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) teren jest objęty strefą ochronną, 

b) działania inwestycyjne zgodnie z § 6. 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 01KDW i 02KDW według rysunku planu. 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U o powierzchni ok. 2,13 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa usługowa o zatrudnieniu do 10 osób typu 

drobna wytwórczość z dopuszczeniem lokalizacji obiektów gospodarczych oraz wiat, magazynów, 

składów do użytku własnego właściciela nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności, 

b) zakaz lokalizowania działalności usługowej powodującej przekroczenia norm oraz negatywnie od-

działywujących na zabudowę mieszkaniową w tym zakaz lokalizacji składów i magazynów o po-

wierzchni użytkowej przekraczającej 400 m², 

c) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa o łącznej powierzchni do 30% powierzch-

ni przeznaczonej po zabudowę, 

d) od strony terenów MN zachować pas zieleni wysokiej i niskiej o szerokości minimum 5 m 

e) przez część terenu przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą odległości podstawo-

wej wynoszącą dla zabudowy usługowej 35 m na stronę od osi gazociągu oraz strefa od linii wy-

sokiego napięcia, wszelka działalność inwestycyjna względem sąsiedztwa istniejącej sieci w od-

ległości mniejszej niż podana wymaga uzgodnienia z operatorem sieci; 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40%, 

c) wysokość zabudowy od 5,5 m do 7,5, w tym do dwóch kondygnacji nadziemnych, 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 3,8 m do 7,0 m 

e) szerokość frontu zabudowy od 9 m do 30 m, 

f) kształt dachu dowolny o kącie nachylenia połaci dachowych od 5º do 30º, 

g) układ kalenicy dowolny, 

h) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 2500 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 35 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) teren w części jest objęty strefą ochronną, 

b) działania inwestycyjne zgodnie z § 6, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. Zakaz prowadze-

nia działalności wykraczające poza normy określone przepisami odrębnymi z uwagi na sąsiedztwo za-

budowy mieszkaniowej. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna od drogi 1KD według rysunku planu. 
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8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KS o powierzchni ok. 0.89 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - obsługa komunikacji, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - parking z dopuszczeniem lokalizacji zespołu garaży dla samochodów, 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację myjni samochodowej oraz małej architek-

tury służącej obsłudze funkcji przeznaczenia podstawowego, dopuszcza się również lokalizacji 

masztów i wież jako podstaw lokalizacji urządzeń teletransmisyjnych, 

c) przez teren przebiega, strefa od linii wysokiego napięcia, 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym do 4,5 m, w tym jedna kondygnacja nad-

ziemna, 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 3,8 m 

e) szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym - nie ustala się, 

f) kształt dachu jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 5º do 25º, 

g) układ kalenicy dowolny, 

h) linie zabudowy według przepisów odrębnych, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki, 

b) minimalna powierzchnia działki 3000 m², 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych. 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna od drogi 1KD, 2KD i 4KD według rysunku planu. 

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MN i 10MN o powierzchni kolejno ok. 5,30 ha 

i 1,11 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 

b) przeznaczenie uzupełniające zabudowy mieszkaniowej - dopuszcza się lokalizację obiektów gara-

żowych, gospodarczych i wiat, 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 5,5 m do 8,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych przy czym ostatnia kondygnacja winna mieścić się w poddaszu użytko-

wym, wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja użytkowa 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 2,8 m do 3,8 m 

e) szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szerokość frontu 

zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - dowolna, 

f) kształt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 32º, 

g) układ kalenicy według rysunku planu, 

h) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) teren jest objęty strefą ochronną, 

b) działania inwestycyjne zgodnie z § 6, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna od drogi 02KDW dla terenu 9MN, a dla terenu 10MN od drogi 02KDW i 2KD 

według rysunku planu. 
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10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN o powierzchni ok. 1,86 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację obiektów garażowych, gospodarczych i wiat, 

obiektów rekreacji typu basen, boisko służących do użytku własnego właściciela nieruchomości, 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 7,5 m do 9,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych przy czym ostatnia kondygnacja winna mieścić się w poddaszu użytko-

wym, wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja użytkowa 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 3,0 m do 4,0 m 

e) szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szerokość frontu 

zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - dowolna, 

f) kształt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º, 

g) układ kalenicy według zasad określonych na rysunku planu, 

h) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 5KD, 6KD, 7KD i 01KDW według rysunku planu. 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN o powierzchni ok. 1,44 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację obiektów garażowych, gospodarczych i wiat, 

obiektów rekreacji typu basen, boisko służących do użytku własnego właściciela nieruchomości, 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 7,5 m do 9,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych przy czym ostatnia kondygnacja winna mieścić się w poddaszu użytko-

wym, wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja użytkowa 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 3,0 m do 4,0 m 

e) szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szerokość frontu 

zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - dowolna, 

f) kształt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º, 

g) układ kalenicy według rysunku planu, 

h) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 
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7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 5KD i 01KDW według rysunku planu. 

12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MN o powierzchni ok. 2,20 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

wolnostojącej 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację obiektów garażowych, gospodarczych i wiat, 

obiektów rekreacji typu basen, boisko służących do użytku własnego właściciela nieruchomości, 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 65%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 7,5 m do 9,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych przy czym ostatnia kondygnacja winna mieścić się w poddaszu użytko-

wym, wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym od 3,5 m do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja użytkowa 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 3,0 m do 4,0 m 

e) szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 16 m do 28 m, szerokość frontu 

zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - dowolna, 

f) kształt dachu dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º, 

g) układ kalenicy według rysunku planu, 

h) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 900 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 6KD, 7KD, 8KD, 01KDW i 02KDW według rysunku planu. 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MN o powierzchni ok. 2,25 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie 

szeregowej, 

b) przeznaczenie uzupełniające zabudowy mieszkaniowej - dopuszcza się lokalizację obiektów go-

spodarczych i wiat, 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%, 

c) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od 9,5 m do 10,5 m, w tym do trzech kon-

dygnacji nadziemnych gdzie przynajmniej ostatnia kondygnacja winna mieścić się w poddaszu 

użytkowym, wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym od 3,5 m do 4,5 m, w tym 

jedna kondygnacja użytkowa, 

d) wysokość od poziomu terenu do gzymsu lub okapu od 3,5 m do 5,5 m 

e) szerokość frontu zabudowy dla jednego segmentu zabudowy mieszkaniowej od 9 m do 14,5 m, 

szerokość frontu zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - dowolna, 

f) kształt dachu dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º, 

g) układ kalenicy według zasad określonych na rysunku planu, 

h) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 280 m², maksymal-

na 650 m², warunek wielkości maksymalnej nie dotyczy działek narożnych i skrajnych segmentu, 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 9 m, nie dotyczy działek narożnych, 
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c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych, 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 8KD i 01KDW według rysunku planu. 

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15MW o powierzchni ok. 1,82 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna złożona z bu-

dynków wolnostojących lub segmentów mieszkaniowych z wydzielonymi maksymalnie sześcio-

ma mieszkaniami w jednej klatce, 

b) przeznaczenie uzupełniające zabudowy mieszkaniowej - dopuszcza się dla budynków zlokalizo-

wanych przy drodze 7KD lokalizację w parterze wbudowanych usług, pomieszczeń garażowych 

i gospodarczych, 

c) dopuszcza się wydzielenie przestrzeniu publicznej na której dopuszcza się lokalizację małej archi-

tektury, urządzeń technicznych i zieleni. 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej nie może być większy niż 1,0; 

d) wysokość zabudowy mieszkaniowej od 7,5 m do 11,5 m, wysokość pozostałych obiektów kuba-

turowych do 4,5 m, 

e) wysokość od poziomu terenu do gzymsu, rynny lub okapu w budynku mieszkalnym - od 6 m do 

9 m, 

f) szerokość elewacji budynku od 16 m do 35 m, 

g) kształt dachu płaski, dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 3º 

do 15º, 

h) układ kalenicy dowolny 

i) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 2500 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych. 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z dróg 7KD i 01KDW według rysunku planu. 

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MW o powierzchni ok. 2,99 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna złożona z bu-

dynków wolnostojących lub segmentów mieszkaniowych z wydzielonymi maksymalnie czterema 

mieszkaniami w jednej klatce, 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację wbudowanych garażowych i gospodar-

czych, dopuszcza się również wydzielenie przestrzeniu publicznej 

c) dopuszcza się lokalizację małej architektury, urządzeń technicznych i zieleni. 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej nie może być większy niż 0,9; 

d) wysokość zabudowy mieszkaniowej od 9,5 m do 11,5 m, wysokość pozostałych obiektów kuba-

turowych do 4,5 m, 

e) wysokość od poziomu terenu do gzymsu, rynny lub okapu w budynku mieszkalnym - od 6 m do 

11 m, 

f) szerokość elewacji budynku od 16 m do 30 m, 
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g) kształt dachu płaski, jedno-, dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dacho-

wych od 3º do 15º, 

h) układ kalenicy dowolny, 

i) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 2500 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 30 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z drogi 01KDW według rysunku planu. 

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MW o powierzchni ok. 1,30 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna złożona z bu-

dynków wolnostojących lub segmentów mieszkaniowych z wydzielonymi maksymalnie sześcio-

ma mieszkaniami w jednej klatce, 

b) przeznaczenie uzupełniające zabudowy mieszkaniowej - dopuszcza się dla budynków zlokalizo-

wanych od strony terenu 18UC 7KD lokalizację w parterze wbudowanych usług, pomieszczeń 

garażowych i gospodarczych, 

c) dopuszcza się wydzielenie przestrzeniu publicznej na której dopuszcza się lokalizację małej archi-

tektury, urządzeń technicznych i zieleni. 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej nie może być większy niż 1,0; 

d) wysokość zabudowy mieszkaniowej od 7,5 m do 11,5 m, wysokość pozostałych obiektów kuba-

turowych do 4,5 m, 

e) wysokość od poziomu terenu do gzymsu, rynny lub okapu w budynku mieszkalnym - od 6 m do 9 m, 

f) szerokość elewacji budynku od 16 m do 35 m, 

g) kształt dachu płaski, dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 3º 

do 15º, 

h) układ kalenicy dowolny 

i) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 2500 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych. 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z drogi 01KDW i poprzez teren 19KS według rysunku planu. 

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18UC o powierzchni ok. 1,12 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - rozmieszczenie obiektów handlowych, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - projektowane obiekty handlowe, 

b) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa, 

c) dopuszcza się wydzielenie przestrzeniu publicznej na której dopuszcza się lokalizację małej archi-

tektury, urządzeń technicznych i zieleni. 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%, 

c) wysokość zabudowy do 7,5 m, w tym jedna kondygnacja, 

d) szerokość frontu zabudowy minimum 12 m, 
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e) kształt dachu płaski, dwu-, cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 3º 

do 35º, 

f) układ kalenicy dowolny, 

g) linie zabudowy według rysunku planu 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek: 

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimalnej 2000 m², 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m, nie dotyczy działek narożnych, 

c) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy działek 

narożnych, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren wolny od obszarów chronionych. 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z drogi 7KD. 

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19KS o powierzchni ok. 0,51 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren obsługi komunikacji, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - parking dla samochodów o masie całkowitej do 3,5 t 

b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokalizację małej architektury służącej obsłudze funk-

cji przeznaczenia podstawowego. 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek - zakaz podziału terenu na działki budowlane, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren nie jest objęty strefą ochronną, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie § 8, 

8) Dostępność komunikacyjna z drogi 01KDW według rysunku planu. 

19. Dla terenu infrastruktury technicznej oznaczonego na rysunku planu symbolem IT o powierzchni 

ok. 0,1 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej, 

2) Zagospodarowanie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren lokalizacji urządzeń i obiektów w zakresie modernizacji, roz-

budowy i budowy infrastruktury technicznej w tym służących zaopatrzeniu w wodę, energię elek-

tryczną, gaz, odprowadzeniem ścieków, obsługi telekomunikacyjnej; 

b) zakaz lokalizacji masztów i wież. 

3) Warunki i wymagania kształtowania zabudowy; 

a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%, 

b) dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych o wysokości do 4 m licząc od poziomu terenu 

do najwyższego punktu przykrycia, 

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek - zakaz podziału terenu na działki budowlane, 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren jest objęty strefą ochronną według ry-

sunku planu, 

6) Zasady ochrony środowiska zgodnie z § 7, teren wolny od obszarów chronionych. 

7) Ustalenia w zakresie komunikacji - nie dotyczy, 

8) Dostępność komunikacyjna według rysunku planu. 

20. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD, o powierzchni ok. 

0,72 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) pas drogowy według rysunku planu, 

b) w pasie drogowym przewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szerokości 5 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmio-

tów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki podziału terenu - nie ustala się, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - według przepisów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - dopuszcza się włączenie do drogi z wydzielonych działek; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 152 – 20217 – Poz. 3142 

 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza się przebieg doziemnych sieci infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym. 

21. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 2KD, o powierzchni 

ok. 0,31 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) pas drogowy według rysunku planu, 

b) w pasie drogowym przewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szerokości 6 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów 

i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego, nie 

dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki podziału terenu - nie ustala się, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - według przepisów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - dopuszcza się włączenie do drogi z wydzielonych działek; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza się przebieg doziemnych sieci infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym. 

22. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 3KD i 4KD, o powierzchni 

kolejno ok. 0,32 ha i 0,78 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) pas drogowy według rysunku planu, 

b) w pasie drogowym przewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szerokości 5 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmio-

tów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki podziału terenu - nie ustala się, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - według przepisów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - dopuszcza się włączenie do drogi z wydzielonych działek; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza się przebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

23. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 5KD, o powierzchni ok. 

2,15 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) pas drogowy według rysunku planu, 

b) w pasie drogowym przewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szerokości 6 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmio-

tów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki podziału terenu - nie ustala się, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - według przepisów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - dopuszcza się włączenie do drogi z wydzielonych działek; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza się przebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

24. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 6KD, o powierzchni ok. 

0,16 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) pas drogowy według rysunku planu, 

b) w pasie drogowym przewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szerokości 6 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmio-

tów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki podziału terenu - nie ustala się, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - według przepisów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - dopuszcza się włączenie do drogi z wydzielonych działek; 
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6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza się przebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

25. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 7KD, 8KD i 9KD o po-

wierzchni kolejno ok. 1,40 ha, 0,55 ha i 0,49 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) pas drogowy według rysunku planu, 

b) w pasie drogowym przewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szerokości 6 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmio-

tów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki podziału terenu - nie ustala się, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - według przepisów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - dopuszcza się włączenie do drogi z wydzielonych działek; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza się przebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

26. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 01KDW, o powierzchni 

ok. 1,62 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga wewnętrzna dojazdowa: 

a) pas drogowy według rysunku planu, 

b) w pasie drogowym przewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szerokości 5 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmio-

tów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki podziału terenu - nie ustala się, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - według przepisów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - dopuszcza się włączenie do drogi z wydzielonych działek; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza się przebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

27. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 02KDW, o powierzchni 

ok. 2,32 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) pas drogowy według rysunku planu, 

b) w pasie drogowym przewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szerokości 4,5 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmio-

tów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki podziału terenu - nie ustala się, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - według przepisów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - dopuszcza się włączenie do drogi z wydzielonych działek; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza się przebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

28. Dla terenu ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 03KDP, o powierzchni ok. 

0,05 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - teren publiczny: 

a) ciąg pieszy pas o szerokości 6 m, 

b) minimalna szerokości chodnika 2,5 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie ciągu pieszego, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przed-

miotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogo-

wego, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki podziału terenu - nie ustala się, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - według przepisów odrębnych; 
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5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - dopuszcza się przebieg doziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogowym. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 10. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podję-

cia niniejszej uchwały, w wysokości odpowiednio dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem MN 

- 20%; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem MW 

- 20%; 

3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku i tekście planu symbolem U - 20%; 

4) teren rozmieszczenia obiektów handlowych, oznaczony na rysunku i tekście planu symbolem UC - 

20%; 

5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem ZP - 0,1%; 

6) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem KD - 0,1%; 

7) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem KDW - 0,1%; 

8) teren ciągu pieszego oznaczony na rysunku i tekście planu symbolem KDP - 0,1%; 

9) tereny obsługi komunikacji oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem KS - 0,1%; 

10) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku i tekście planu symbolem IT - 0,1%. 

§ 11. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne w granicach planu, których zwarty obszar nie 

przekracza wielkości określonych w przepisach w zakresie wymaganej zgody Ministra Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi w tym: N - 0,93 ha, Ps IVb - 17,98 ha, R IVb - 4,46 ha, R V - 20,34 ha, Ł IV - 5,02 ha. 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka. 

§ 13. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Kobylanka. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  

 

Irena Rybarczyk 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XIII/81/11 

Rady Gminy Kobylanka 

z dnia 27 października 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XIII/81/11 

Rady Gminy Kobylanka 

z dnia 27 października 2011 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XIII/81/11 

Rady Gminy Kobylanka 

z dnia 27 października 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kobylanka o nazwie „Duży plan przy GPZ-cie” 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kobylanka rozstrzyga, 

co następuje: 

Po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Kobylanka uwag wniesionych do wy-

łożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu zagospo-

darowania przestrzennego, Rada Gminy Kobylanka podtrzymuje rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kobylanka. 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XIII/81/11 

Rady Gminy Kobylanka 

z dnia 27 października 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kobylanka rozstrzyga, co następuje: 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, to: 

1) realizacja inwestycji sieciowych - zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy usta-

wy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmia-

nami), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późniejszymi zmianami), 

2) realizacja inwestycji drogowych - zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy Usta-

wy 21 marca 1985 r. o droga publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmiana-

mi) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późniejszymi zmianami), Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z innymi obowią-

zującymi przepisami, w tym m.in. z ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, 

ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska. 

Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie 

ustaleń planu. Tereny funkcjonalne, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej należące do zadań własnych gminy to tereny oznaczone symbolem KD i w zależności od potrzeb 

tereny oznaczone symbole IT. Realizacja inwestycji publicznej dla tego terenu polega na budowie publicz-

nej drogi gminnej klasy dojazdowej oraz sieci uzbrojenia podziemnego wraz z odpowiednimi sieciami nad-

ziemnymi. 

Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ujętych w planie, podlega przepi-

som ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

z późniejszymi zmianami) przy uwzględnieniu, że: 

1) wydatki majątkowe i inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy określa Rada 

Gminy Kobylanka w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011-2021” 
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2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej. 

Zadania celu publicznego Gminy Kobylanka finansowane będą z budżetu gminy, z kredytów i pożyczek, 

z udziału inwestorów zewnętrznych, na podstawie odrębnych umów i porozumień lub przez inwestora na 

zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
3142
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UCHWAŁA NR XIII/82/11 

 RADY GMINY KOBYLANKA 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych 

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. 

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i pkt 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459; 

z 2007 r. Nr 191, poz. 1371; z 2009 r. Nr 206, poz. 1590; z 2010 r. Nr 21, poz. 109; z 2011 r. Nr 187, 

poz. 1110) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 80% od opłaty 

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowią-

cych własność Gminy Kobylanka, które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kobylance Nr XVII/111/08 z dnia 28 lutego 2008 r. 

w sprawie ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własności. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 884). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  

 

Irena Rybarczyk 
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UCHWAŁA NR XIII/83/11 

 RADY GMINY KOBYLANKA 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. 

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, 

Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie na-

dania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Nadaje się nazwę 

urzędową ulicy w miejscowości Kobylanka zgodnie z załącznikiem graficznym: 1) ulica Lipowa - dla terenu 
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obejmującego część działki o numerze geodezyjnym 904/7, obręb Kobylanka, do którego przylegają działki 

o numerach geodezyjnych: 274, 402/1, 402/2, 904/4, 904/5 (w części) i 904/6, obręb Kobylanka.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  

 

Irena Rybarczyk 
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UCHWAŁA NR XIII/91/11 

 RADY GMINY REWAL 

 z dnia 4 listopada 2011 r. 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 - ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu za dzierżawę 1 m² nieruchomości i lokali użyt-

kowych położonych na terenie gminy Rewal: 

L.p. Przeznaczenie gruntu, lokali, cele dzierżawy Stawka stała 

zł 

Stawka sezonowa 

zł 

1. na cele mieszkalne za teren przyległy do budynków komunalnych 0,05 - 

2. na cele kultury fizycznej i sportu 0,05 - 

3. na cele bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 0,05 - 

4. na cele transportu kolejowego 0,05 - 

5. pod powierzchniami magazynowymi 0,80 - 

6. na cele kultury, oświaty, rekreacji 0,05 - 

7. na cele budowlane 

- w trakcie prowadzenia inwestycji obiektów usługowo-handlowych 

i innych 

1,56 - 

8. na cele mieszkalne (w tym w trakcie prowadzenia inwestycji) 0,21 - 

9. zieleń na polepszenie warunków zagospodarowania 0,52 - 

10. ośrodki zdrowia i apteki 2,10 - 

11. na cele prowadzenia ośrodków kempingowych 0,57 - 

12. na cele prowadzenia pól namiotowych 0,27 - 

13. lokale przeznaczone na zakwaterowanie turystyczne 2,50 - 

14. działalność rybacka (boksy rybackie) 4,17 - 

15. usługi, handel i inne powyżej 5 m² 

- I strefa 

- II strefa 

 

2,61 

2,10 

 

47,00 

42,00 

16. usługi, handel i inne do 5 m² (obrazy, tatuaże, sprzedaż kukurydzy, waty 

cukrowej itp.) 

50,00 200,00 

§ 2. 1. Minimalny czynsz należy powiększyć o należny podatek VAT. 

2. Za sezon letni uznaje się okres od 1 lipca do 31 sierpnia. 

§ 3. Ustala się strefy dzierżawy w okresie sezonu: 

1. STREFA I 

POBIEROWO - ul. Grunwaldzką - na odcinku od skrzyżowania z ul. Kawalerską do ul. Mazowieckiej, 

wraz z ulicami 

prowadzącymi do morza. 
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TRZĘSACZ - ul. Klifowa, Rewalska, Słoneczna, Nadmorska wraz z ulicami prowadzącymi do morza 

REWAL - ul. Westerplatte, Klifowa, Różana, Sikorskiego, Warszawska, Biała, Mickiewicza, Wesoła, 

Saperska, Dworcowa 

(część północna) do skrzyżowania z ul. Kamieńską, ul. Parkowa, Rycerska 

NIECHORZE - Aleja Bursztynowa do kanału Liwia Łuża, ul. Parkowa, Morska, Pomorska, Wąska, 

Środkowa, wraz z ulicami 

prowadzącymi do morza, 

POGORZELICA - ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Plażowej do ul. Morskiej wraz z ulicami pro-

wadzącymi do morza 

PUSTKOWO ul. Słoneczna na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Nadmorskiej wraz z ulicami prowadzą-

cymi do morza 

2. STREFA II 

POBIEROWO - pozostałe ulice nie ujęte w strefie I 

TRZĘSACZ - pozostałe ulice nie ujęte w strefie I 

REWAL - pozostałe ulice nie ujęte w strefie I 

NIECHORZE - pozostałe ulice nie ujęte w strefie I 

POGORZELICA - pozostałe ulice nie ujęte w strefie I 

PUSTKOWO - pozostałe ulice nie ujęte w strefie I 

ŚLIWIN - cała miejscowość 

§ 4. 1. Ustala się minimalna roczna stawkę czynszu w przypadku dzierżawy gruntu za jedno miejsce 

postojowe w wysokości – 104 zł 

2. Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu dzierżawy za toaletę publiczną – 416 zł 

3. Ustala się minimalną dzienną stawkę czynszu dzierżawy terenu z przeznaczeniem pod: 

a) imprezy promocyjne 

- dla powierzchni do 50 m² - 200 zł 

- dla powierzchni od 51 m² - 300 m² - 1000 zł 

- dla powierzchni powyżej 301 m² - 2000 zł 

b) działalność rozrywkową (np. cyrk) - 500 zł 

§ 5. Traci moc uchwała: 

1. Nr VII/40/11 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek 

czynszu za dzierżawę. 

2. Nr IX/55/11 Rady Gminy Rewal z dnia 26 maja 2011 w sprawie zmian w uchwale. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady  

 

Joanna Drzewińska-Dąbrowska 
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UCHWAŁA NR XIII/103/2011 

 RADY GMINY SŁAWNO 

 z dnia 7 listopada 2011 r. 

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Sławno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. 

w sprawie przyjęcia/uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 2007-2011. 

Na podstawie: - art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. 

Nr 31, poz. 266; z późniejszymi zmianami); - na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 

z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sławno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyję-

cia/uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 

2007-2011., § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „za lokale mieszkalne wynajmowane na czas 

nieokreślony”. Pozostałe bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Marta Hołowata 
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UCHWAŁA NR XI/103/2011 

 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 

 z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik, 

gmina Stargard Szczeciński. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Stargard Szczeciński 

uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

USTALENIA WSTĘPNE 

Rozdział 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES PLANU 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 

2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w obrębie Lipnik, przyjętego uchwałą Nr XIII/104/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 

30 grudnia 2003 r. (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 138), po stwierdzeniu zgod-

ności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard 
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Szczeciński przyjętego uchwałą Nr XIII/78/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 grudnia 

2007 r., zmienionego uchwałą Nr VI/41/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r., 

uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik, o łącznej 

powierzchni 125 ha, zwaną dalej planem. 

2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów rolniczych na cele zabudowy produkcyjnej przemy-

słowej nieuciążliwej i składowo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu - stanowiący załączniki Nr od 1 do 4 do niniejszej uchwały; 

2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard 

Szczeciński - stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik 

Nr 6 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik 

Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard Szczeciński. 

2. Granice planu ustala rysunek planu, stanowiący załączniki Nr od 1 do 4 do niniejszej uchwały. 

3. Plan reguluje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-

stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Na obszarze objętym planem ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów, zdefiniowane 

w ustaleniach dla terenów elementarnych: 

1) tereny budowlane: 

a) PS - tereny produkcyjno - składowe, 

b) PS/U - tereny produkcyjno - składowo, usługowe, 

c) TT - tereny techniczne; 

2) tereny niebudowlane: ZN - tereny zieleni chronionej, ZD - tereny ogrodów działkowych; 

3) tereny komunikacji: 

a) KD - tereny komunikacji drogowej, 

b) KK - tereny infrastruktury kolejowej. 

Rozdział 2 

GŁÓWNE ZASADY KONSTRUKCJI USTALEŃ PLANU 

§ 3. 1. Ustalenia tekstu planu składają się z: 

1) ustaleń wstępnych; 

2) ustaleń ogólnych dotyczących całego obszaru objętego planem; 

3) ustaleń dotyczących wyznaczonych w planie terenów elementarnych; 

4) ustaleń końcowych. 

2. Do poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie poziomy ustaleń. 
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3. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-

rowania dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku planu. 

4. W części graficznej tereny elementarne i ich wydzielenia wewnętrzne, do których odnoszą się 

ustalenia dotyczące poszczególnych terenów elementarnych, oznaczone są symbolami określającymi: 

1) symbol kategorii przeznaczenia terenu oraz kolejny numer terenu elementarnego np.: PS.06, dla wy-

dzielenia wewnętrznego np.: PS.06/1; 

2) kolejny numer terenu elementarnego komunikacji drogowej oraz symbol kategorii przeznaczenia terenu 

np.: 01.KD.Z, dla wydzielenia wewnętrznego np.: 01/1.KD.Z. 

§ 4. Ilekroć w uchwale występuje termin: 

1) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy lokalizować ściany 

frontowe budynków - linia ta nie dotyczy podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą lokalizacja budynków jest 

niedopuszczalna - linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie po-

niżej poziomu terenu; 

3) wskaźnik powierzchni zabudowy „PZ” - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy do 

całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy „IZ” - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej do 

powierzchni terenu działki budowlanej; 

5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej „TZ” - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni 

biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej; 

6) wysokość zabudowy „HZ” - należy przez to rozumieć wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu 

przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu przekrycia budynku; 

7) linie rozgraniczające tereny elementarne - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnych 

funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie - stanowią one obowiązujące 

linie podziałów geodezyjnych; 

8) linie rozgraniczające części terenów elementarnych tzw. wydzielenia wewnętrzne - należy przez to 

rozumieć linie wydzielające części terenu elementarnego, wskazane w ustaleniach dotyczących po-

szczególnych terenów elementarnych - stanowią one dopuszczalne linie podziałów geodezyjnych; 

9) linie podziału terenu - należy przez to rozumieć ustalone w planie linie projektowanego podziału terenu 

na działki - linie te określone są jako: 

a) dopuszczalne linie podziału terenu - określające dopuszczenie takiego podziału terenu jako do-

puszczalnego, bez konieczności jego przeprowadzenia, 

b) obowiązujące linie podziału terenu - określające zobowiązanie do przeprowadzenia lub utrzymania 

istniejącego podziału zgodnego z tą linią; 

10) kategoria przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć ustalenie dominującej funkcji oraz zasad 

i standardów zagospodarowania terenu - określenie w planie kategorii przeznaczenia terenów stanowi 

ustalenie obowiązującej struktury funkcjonalno - przestrzennej. 

DZIAŁ II 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 

INWESTOWANIA I ZACHOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki dotyczące zabu-

dowy i zagospodarowania terenu regulują ustalenia dla terenów elementarnych. 

§ 6. 1. Stosowanie określonego w planie prawa zabudowy i zagospodarowania terenu jest dopusz-

czalne jedynie w takich granicach, w jakich ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub uciążliwość nie 

powoduje to ograniczenia możliwości dopuszczonego w planie użytkowania innych terenów, w szczegól-

ności terenów sąsiednich. 

2. Ze względu na ochronę standardu zagospodarowania terenu ustala się, że niezależnie od pozosta-

łych ustaleń planu oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych podjęcie dopuszczonej 

planem zabudowy i zagospodarowania terenu jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia obsługi ko-

munikacyjnej oraz zaopatrzenia w niezbędne media. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 152 – 20229 – Poz. 3147 

 

§ 7. 1. W granicach planu jako przestrzenie publiczne ustala się tereny komunikacji. 

2. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych regulują ustalenia dla poszczególnych terenów 

elementarnych. 

§ 8. 1. Realizacja nowych inwestycji lub rozbudowa bez dokonania korekty podziałów parcelacyjnych 

dotyczących linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu oraz obowiązujących linii podziału te-

renu jest niedopuszczalna. 

2. W przypadku objęcia terenu PS.01, inwestycją której zapotrzebowanie terenu przekracza po-

wierzchnię terenu elementarnego PS.01 dopuszcza się połączenie terenów elementarnych: PS.01 i kolej-

no, w miarę potrzeb terenów PS.03, PS.04, PS.05, PS.06 oraz PS/U.02, wraz z obsługującymi te tereny 

ulicami 03.KD.L, 04.KD.D, 05.KD.D, 06.KD.D, pod warunkiem spełnienia warunków zabudowy i zago-

spodarowania terenu określonych dla terenu elementarnego PS.01. 

3. Na terenie objętym planem nie ustala się terenów objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalania 

i podziału nieruchomości. 

§ 9. 1. Do czasu zgodnego z planem zagospodarowania terenu dopuszcza się utrzymanie jego dotych-

czasowego zagospodarowania i użytkowania. 

2. Na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych wyłącznie w miej-

scach i zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych terenów elementarnych. 

3. Przed udostępnieniem terenu dla celów inwestycyjnych należy przenieść poza teren działek budow-

lanych, w linie rozgraniczające ulic, wszystkie istniejące sieci uzbrojenia podziemnego, za wyjątkiem sieci 

obsługujących wyłącznie daną nieruchomość, lub teren sąsiednich nieruchomości. 

§ 10. 1. Dla wszelkich inwestycji na terenach objętych planem należy zapewnić w granicach własnej 

działki odpowiednią, ze względu na funkcję i wielkość obiektu, ilość miejsc postojowych. 

2. Lokalizacja każdego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana użytkowania terenu, jest 

uwarunkowana umieszczeniem na terenie nieruchomości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania 

ilości miejsc postojowych, to jest: 

1) 1 miejsce postojowe na każde 25 m² ogólnodostępnej powierzchni użytkowej lokalu handlowego lub 

usługowego; 

2) 1 miejsce postojowe na każde 10 miejsc siedzących w lokalach gastronomicznych; 

3) 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych. 

3. Realizacja inwestycji bez zapewnienia ustalonej w planie liczby miejsc parkingowych jest niedo-

puszczalna. 

§ 11. 1. Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej należy przewidzieć na wypadek awarii, zapew-

nienie ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności cywilnej oraz wody do likwidacji 

skażeń i do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Lokalizację studni publicznych do awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę dopuszcza się na te-

renie ZN.08 oraz na terenie PS/U.02. 

3. Lokalizacja obiektów budowlanych powinna odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności 

zgodnie z wymogami obrony cywilnej, określonymi przepisami odrębnymi. 

§ 12. 1. Na terenach oznaczonych symbolami: PS oraz PS/U dopuszcza się umieszczanie reklam zwią-

zanych z prowadzoną działalnością na danej działce. 

2. Na pozostałych terenach, nie wymienionych w ust. 1, nie dopuszcza się umieszczania reklam. 

Rozdział 2 

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

§ 13. 1. Teren objęty planem położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 123 - 

zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów, na którym wyklucza się realizacje inwestycji mogących 

spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych, na terenie tym niezależnie od ustaleń niniejszego planu 

obowiązują ograniczenia użytkowania terenu wynikające z przepisów odrębnych. 

2. Teren objęty planem położony jest w obszarze górniczym ustanowionym dla złoża wód termalnych 

w utworach jury dolnej, wprowadzonym rozporządzeniem Nr 09/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r., zmie-

nionym Decyzją Ministra Środowiska z dnia 3 lutego 2009 r., na terenie tym niezależnie od ustaleń niniej-

szego planu obowiązują ograniczenia użytkowania terenu wynikające z przepisów odrębnych. 
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3. Teren w części wskazanej na rysunku planu leży w sąsiedztwie strefy ochrony pośredniej ze-

wnętrznej ujęcia wody podziemnej „Lipnik” (Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lipca 

1997 r., znak: OSB-8/6226/8a/97, bezterminowa). 

4. Teren objęty planem graniczy ze strefą pośredniej ochrony ujęcia wody powierzchniowej „Mied-

wie”, ustanowiona rozporządzeniem Nr 10/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie. 

5. Na terenie objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-

grożone osuwaniem się mas ziemnych. 

6. Obejmuje się ochroną teren oznaczony symbolem ZN.08 stanowiący element gminnego systemu 

terenów zielonych. 

§ 14. 1. Na terenie objętym planem, w miejscach określonych na rysunku planu ustala się strefy „W.III.” 

ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu inter-

wencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa „W.III.” obejmuje 

stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. 

2. Na terenie stref „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obo-

wiązuje: 

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podjęcia prac 

ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziem-

nych na zasadach określonych przepisami odrębnymi dot. ochrony zabytków. 

Rozdział 3 

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 

KOMUNIKACYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Obsługę komunikacyjną terenu ustala się z ulic układu: 

1) podstawowego: 01.KD.Z, 02.KD.Z i 03.KD.L; 

2) obsługującego: 04.KD.D, 05.KD.D, 06.KD.D, 07.KD.D, 08.KDW oraz z terenów infrastruktury kole-

jowej: 09.KK i 10.KK. 

§ 16. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) zachowuje sie istniejące linie napowietrzne WN i ustala strefy ograniczonego użytkowania o szeroko-

ści 40 m - po 20 m w obie strony od osi linii; w obszarach tych dopuszcza się okresowe przebywanie 

ludzi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zabudowę i zagospodarowanie okre-

ślone dla poszczególnych terenów elementarnych pod warunkiem spełnienia rygorów wynikających 

z przepisów odrębnych oraz zapewnienia możliwości dostępu do linii elektroenergetycznych niezbęd-

nego dla ich eksploatacji i remontów, 

2) w granicach ustalonych stref ograniczonego użytkowania dopuszcza się rozbudowę linii elektroener-

getycznych WN. 

3) zasilenie obiektów ustala się z istniejących i rozbudowywanych sieci wysokiego, średniego i niskiego 

napięcia lokalizowanych w liniach rozgraniczających ulic; 

4) dla potrzeb obsługi terenów przemysłowych i produkcyjno - składowych ustala się lokalizację stacji 

transformatorowych na terenach oznaczonych symbolami TT.07 i TT.09; 

5) w miarę potrzeb odbiorców dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych na wszystkich 

wskazanych w planie terenach budowlanych w miejscach określonych obowiązującymi i nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy, 

6) ustala się zakaz prowadzenia nowo projektowanych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego 

napięcia jako sieci napowietrznych, 

7) istniejące odcinki napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i NN, kolidujące z terenami przezna-

czanymi pod planowaną zabudowę przeznacza się do przebudowy na linie kablowe układane w liniach 

rozgraniczających ulic 

§ 17. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz: 

1) zasilanie obiektów ustala się z projektowanych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia lokali-

zowanych w liniach rozgraniczających ulic; 
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2) lokalizację stacji redukcyjno - pomiarowych dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolami TT.07 

i TT.09, oraz dla potrzeb własnych poszczególnych odbiorców na poszczególnych terenach elemen-

tarnych, w granicach określonych liniami zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych. 

§ 18. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło: 

1) zasilanie obiektów ustala się z projektowanych sieci ciepłowniczych lokalizowanych w liniach rozgra-

niczających ulic; 

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł ciepła; 

3) prowadzenia nadziemnych sieci ciepłowniczych dopuszcza się wyłącznie w granicach terenów ozna-

czonych symbolami PS. 

§ 19. Ustala się następujące zasady lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) dopuszcza się utrzymanie istniejącej i rozbudowę sieci telefonicznej z wykorzystaniem kanalizacji te-

lekomunikacyjnej realizowanej w liniach rozgraniczających ulic; 

2) ustala się zakaz prowadzenia napowietrznych sieci telekomunikacyjnych; 

§ 20. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej zlokalizowanej 

w liniach rozgraniczających ulic oraz z ujęć lokalnych; 

2) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów ustala się z hydrantów zlokalizowanych 

wzdłuż wszystkich ulic wyznaczonych w planie; 

3) studnie nie eksploatowane należy zlikwidować. 

§ 21. Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych, ścieków i usuwania odpadów: 

1) ustala się zasadę stosowania rozdzielczego układu kanalizacyjnego; 

2) ustala się wymóg podłączenia zabudowy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - do cza-

su realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków socjalno - bytowych do 

indywidualnych zbiorników wybieralnych, 

3) wody opadowe z terenów komunikacji należy odprowadzać bezpośrednio do projektowanej kanalizacji 

deszczowej lub poprzez zbiorniki retencyjne zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolami 

TT.07 i TT.09; 

4) na terenie objętym planem występują urządzenia melioracji szczegółowej, należy zachować ich droż-

ność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody; 

5) wyloty kolektorów deszczowych wyposażyć w urządzenia podczyszczające typu separatory i pia-

skowniki, dopuszcza sie odprowadzenie wód opadowych z terenów komunikacji do gruntu wyłącznie 

po ich oczyszczeniu; 

6) dopuszcza się odprowadzanie ścieków technologicznych do gminnego systemu kanalizacji jedynie po 

ich wstępnym oczyszczeniu; 

7) ustala się zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjętymi na te-

renie gminy; 

8) ustala się lokalizowanie śmietników indywidualnie na terenie każdej posesji. 

DZIAŁ III 

USTALENIA DLA TERENÓW ELEMENTARNYCH 

Rozdział 1 

USTALENIA DLA TERENÓW PRODUKCYJNO - SKŁADOWYCH 

§ 22. 1. Tereny produkcyjno - składowe PS przeznacza się na cele funkcji produkcyjnej i składowej, 

której uciążliwość zamyka się w granicach własnej nieruchomości. Na terenach tych dopuszcza się lokali-

zowanie wszelkich zakładów produkcyjnych, obiektów magazynowych, hurtowni i centrów logistycznych. 

2. Na terenach produkcyjno - składowych dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej, lo-

kalizowanie: 

1) obiektów produkcyjnych i magazynowych dla potrzeb zakładów o uciążliwości ograniczonej do granic 

ustalonego w planie terenu elementarnego; 

2) obiektów usługowych, biurowych oraz służących celom socjalnym i zdrowotnym związanych wyłącz-

nie z funkcjonowaniem zakładów; 

3) garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce; 

4) ogólnodostępnych miejsc postojowych; 
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5) obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, oraz odprowa-

dzających ścieki; 

6) dojść i dojazdów; 

7) zieleni urządzonej; 

8) bocznic kolejowych. 

3. Na terenach produkcyjno - składowych nie dopuszcza się lokalizowania budynków i lokali miesz-

kalnych. 

4. Na terenach produkcyjno - składowych nie dopuszcza się koncentrowania obiektów budowlanych 

i elementów zagospodarowania, jeśli ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążli-

wość mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać funkcjonowanie tych terenów. Zastrzeżenie to obowiązuje 

także w przypadku zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów. 

5. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla kategorii terenów produkcyjno - składowych jest nie-

dopuszczalne. 

6. Na terenie planu wyznacza się następujące tereny produkcyjno - składowe: PS.01, PS.03, PS.04, 

PS.05, PS.06, PS.011, dla których ustalono szczegółowe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi inżynieryjnej oraz ograniczenia sto-

sowania ustaleń dotyczących danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikają-

cych z konkretnych lokalizacji. 

§ 23. Dla terenów: PS.01 o powierzchni 24,15 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren lokalizacji obiektów produkcyjno - składowych; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) podział geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się zmianę sposobu podziału pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

działki budowlanej 50 000 m², szerokości frontu działki minimum 200,0 m, kąta położenia granic 

działek w stosunku do pasa drogowego 80÷90º oraz zapewnienia bezpośredniego dostępu do 

drogi publicznej; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,30, 

d) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 15,0 m, 

e) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń technologicznych lokalizowanych w granicach 

określonych liniami zabudowy oraz akcentów architektonicznych lokalizowanych w miejscu wska-

zanym na rysunku planu o wysokości do 20,0 m, 

f) forma zabudowy współczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakładu, 

g) lokalizacja zabudowy dopuszczalna w odległości minimum 20,0 m od granicy terenów kolejo-

wych, 20,0 m od linii rozgraniczających ulice dojazdowe, 40,0 m od linii rozgraniczających ulice 

lokalne oraz 60,0 m od linii rozgraniczających ulice zbiorcze, 

h) dopuszcza się cofnięcie od obowiązującej linii zabudowy części budynku o długości do 1/3 długo-

ści elewacji frontowej, 

i) dachy płaskie, półpłaskie o kącie nachylenia do 30º lub łukowe, 

j) ogrodzenie ażurowe o wysokości do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń beto-

nowych; 

4) zasady obsługi inżynieryjnej terenu - obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w ulicach; 

5) warunki ochrony: na części terenu wskazanej na rysunku planu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia określone w § 14. 

§ 24. Dla terenu PS.03 o powierzchni 4,42 ha, terenu PS.04 o powierzchni 4,04 ha oraz terenu PS.05 

o powierzchni 4,24 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren lokalizacji obiektów produkcyjno - składowych, 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) podział geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 
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b) dopuszcza się zmianę sposobu podziału pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni działki 

budowlanej 3 000 m², szerokości frontu działki minimum 50,0 m, kąta położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego 80÷90º oraz zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi pu-

blicznej lub wskazanej w planie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,30, 

d) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 15,0 m, 

e) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń technologicznych lokalizowanych w granicach 

określonych liniami zabudowy oraz akcentów architektonicznych lokalizowanych w miejscu wska-

zanym na rysunku planu o wysokości do 20,0 m, 

f) forma zabudowy współczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakładu, 

g) dopuszcza się cofnięcie od obowiązującej linii zabudowy części budynku o długości do 1/3 długo-

ści elewacji frontowej, 

h) dachy płaskie, półpłaskie o kącie nachylenia do 30º lub łukowe; 

i) ogrodzenie ażurowe o wysokości do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń beto-

nowych; 

4) zasady obsługi inżynieryjnej terenu - obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w ulicach; 

5) warunki ochrony: na części terenu wskazanej na rysunku planu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia określone w § 14. 

§ 25. Dla terenu PS.06 o powierzchni 20,44 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren lokalizacji obiektów produkcyjno - składowych, 

a) teren lokalizacji obiektów produkcyjno - składowych 

b) na terenie wydzielenia wewnętrznego PS.06/1 ustala się wymóg zachowania pasa zalesienia peł-

niącego funkcję zieleni izolacyjnej; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) podział geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się zmianę sposobu podziału pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

działki budowlanej 50 000 m², szerokości frontu działki minimum 200,0 m, kąta położenia granic 

działek w stosunku do pasa drogowego 80÷90º oraz zapewnienia bezpośredniego dostępu do 

drogi publicznej; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0,20, 

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ= 0,60, 

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,50; 

d) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 15,0 m, 

e) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń technologicznych o wysokości do 20,0 m, 

f) forma zabudowy współczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakładu, 

g) dachy płaskie, półpłaskie o kącie nachylenia do 30º lub łukowe, 

h) ogrodzenie ażurowe o wysokości do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń beto-

nowych; 

4) zasady obsługi inżynieryjnej terenu - obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w ulicach; 

§ 26. Dla terenów: PS.11 o powierzchni 6,35 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren lokalizacji obiektów produkcyjno - składowych; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu - dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania mini-

malnej powierzchni działki budowlanej 2 500 m², szerokości frontu działki minimum 50,0 m, kąta po-

łożenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 80÷90º oraz zapewnienia bezpośredniego do-

stępu do drogi publicznej; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,20, 
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d) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 15,0 m, 

e) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń technologicznych o wysokości do 20,0 m, 

f) forma zabudowy współczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakładu, 

g) dachy płaskie, półpłaskie o kącie nachylenia do 30º lub łukowe, 

h) ogrodzenie ażurowe o wysokości do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń beto-

nowych; 

4) zasady obsługi inżynieryjnej terenu - obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w sąsiednich ulicach; 

Rozdział 2 

USTALENIA DLA TERENÓW PRODUKCYJNO - SKŁADOWO - USŁUGOWYCH 

§ 27. 1. Tereny produkcyjno - składowo - usługowe PS/U przeznacza się na cele funkcji produkcyjnej, 

składowej i usługowej, której uciążliwość zamyka się w granicach własnej nieruchomości. Na terenach 

tych dopuszcza się lokalizowanie wszelkich zakładów produkcyjnych, obiektów magazynowych, hurtowni 

i centrów logistycznych. 

2. Na terenach produkcyjno - składowo - usługowych dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji pod-

stawowej, lokalizowanie: 

1) obiektów handlowych; 

2) obiektów produkcyjnych i magazynowych dla potrzeb zakładów o uciążliwości ograniczonej do granic 

ustalonego w planie terenu elementarnego; 

3) obiektów usługowych, biurowych oraz służących celom socjalnym i zdrowotnym związanych wyłącz-

nie z funkcjonowaniem zakładów; 

4) garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce; 

5) ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach wydzielonych; 

6) obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, odprowadzają-

cych ścieki oraz ustępów publicznych; 

7) dojść i dojazdów; 

8) zieleni urządzonej; 

9) terenów zieleni urządzonej. 

3. Na terenach produkcyjno - składowo - usługowych nie dopuszcza się lokalizowania budynków 

i lokali mieszkalnych. 

4. Na terenach produkcyjno - składowo - usługowych nie dopuszcza się koncentrowania obiektów bu-

dowlanych i elementów zagospodarowania, jeśli ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowa-

ną uciążliwość mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać funkcjonowanie tych terenów. Zastrzeżenie to obo-

wiązuje także w przypadku zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów. 

5. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla kategorii terenów produkcyjno - składowo - usługowych 

jest niedopuszczalne. 

6. Na terenie planu wyznacza się następujące tereny produkcyjno - składowo - usługowe: PS/U.02, 

PS/U.10, dla których ustalono szczegółowe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kształtowania za-

budowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi inżynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustaleń 

dotyczących danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikających z konkretnych 

lokalizacji. 

§ 28. Dla terenów: PS/U.02 o powierzchni 15,99 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren 

a) lokalizacji obiektów produkcyjno - składowo - usługowych, 

b) dopuszczalna lokalizacja obiektów wystawienniczych i handlowych branży meblowej, artykułów 

wyposażenia mieszkań, artykułów biurowych, technicznych, materiałów budowlanych, z wyłą-

czeniem możliwości handlu artykułami spożywczymi; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) podział geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się zmianę sposobu podziału pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

działki budowlanej 50 000 m², szerokości frontu działki minimum 200,0 m, kąta położenia granic 

działek w stosunku do pasa drogowego 80÷90º oraz zapewnienia bezpośredniego dostępu do 

drogi publicznej lub wskazanej w planie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej; 
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3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,30, 

d) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 15,0 m, 

e) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń technologicznych lokalizowanych w granicach 

określonych liniami zabudowy oraz akcentów architektonicznych lokalizowanych w miejscu 

wskazanym na rysunku planu o wysokości do 20,0 m, 

f) forma zabudowy współczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakładu, 

g) dopuszcza się cofnięcie od obowiązującej linii zabudowy części budynku o długości do 1/3 długo-

ści elewacji frontowej, 

h) dachy płaskie, półpłaskie o kącie nachylenia do 30º lub łukowe, 

i) ogrodzenie ażurowe o wysokości do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń beto-

nowych; 

4) zasady obsługi inżynieryjnej terenu: 

a) obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicach, 

b) na części terenu oznaczonej symbolem PS/U.02 ustala sie wymóg likwidacji linii elektroenergetycz-

nej pomiędzy punktami „A”, „B” i „C” i jej przeniesienia na trasę pomiędzy punktami „A” i „C” 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 29. Dla terenów: PS/U.10 o powierzchni 11,50 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren lokalizacji obiektów produkcyjno - składowo - usługowych, dopuszczalna lokalizacja obiektów 

socjalnych dla potrzeb obsługi podróżnych, 

b) do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniem dla kategorii przeznaczenia terenu dopuszcza 

się tymczasowe zagospodarowanie terenu dla potrzeb toru do jazdy terenowej, 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) podział geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się zmianę sposobu podziału pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

działki budowlanej 50.000 m², szerokości frontu działki minimum 200,0 m, kąta położenia granic 

działek w stosunku do pasa drogowego 80÷90º oraz zapewnienia bezpośredniego dostępu do 

drogi publicznej lub wskazanej w planie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,40, 

d) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 15,0 m, 

e) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń technologicznych o wysokości do 20,0 m, 

f) forma zabudowy współczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakładu, 

g) dopuszcza się cofnięcie od obowiązującej linii zabudowy części budynku o długości do 1/3 długo-

ści elewacji frontowej, 

h) dachy płaskie, półpłaskie o kącie nachylenia do 30º lub łukowe, 

i) ogrodzenie ażurowe o wysokości do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń beto-

nowych; 

4) zasady obsługi inżynieryjnej terenu - obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w sąsiednich ulicach. 

Rozdział 3 

USTALENIA DLA TERENÓW TECHNICZNYCH 

§ 30. 1. Tereny techniczne TT przeznacza się na cele funkcji związanych z obsługą techniczną i za-

opatrzeniem w media. Na terenach tych dopuszcza się lokalizowanie w szczególności: stacji wodociągo-

wych i ujęć wody, obiektów i urządzeń dla potrzeb kanalizacyjnych, w tym oczyszczalni ścieków, prze-

pompowni i zbiorników retencyjnych, stacji redukcyjno - pomiarowych gazu, stacji transformatorowych. 

2. Na terenach technicznych dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej, lokalizowanie: 

1) obiektów technicznych, obiektów biurowych i warsztatowych dla potrzeb obsługi terenów tech-

nicznych; 
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2) garaży i miejsc postojowych wyłącznie dla celów obsługi obiektów technicznych; 

3) dojść i dojazdów; 

4) zieleni izolacyjnej. 

3. Na terenach technicznych nie dopuszcza się koncentrowania obiektów budowlanych i elementów 

zagospodarowania, jeśli ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość mogłyby 

ograniczać lub uniemożliwiać funkcjonowanie tych terenów. Zastrzeżenie to obowiązuje także w przypad-

ku zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów. 

4. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla kategorii terenów technicznych jest niedopuszczalne. 

5. Na terenie objętym planem wyznacza się następujące tereny techniczne: TT.07 o powierzchni 

3,95 ha i TT.09 o powierzchni 0,40 ha, dla których ustala się: 

1) zasady i warunki parcelacji terenu - dopuszcza się dokonywanie podziałów terenu wyłącznie zgodnie 

z potrzebami wynikającymi z budowy i eksploatacji poszczególnych sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, w szczególności dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb stacji transformatorowej, 

oczyszczalni wód opadowych i roztopowych oraz przepompowni ścieków; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalna lokalizacja obiektów o powierzchni zabudowy do 50 m² oraz wysokości 1 kondy-

gnacji nadziemnej, lecz nie więcej niż HZ = 6,0 m, lokalizowanych w odległości minimum 

30,0 m od granicy terenu elementarnego, 

b) powierzchnie nie wykorzystywane do celów do zagospodarowania jako teren zieleni izolacyjnej, 

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0,50, 

d) ogrodzenie ażurowe o wysokości do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń beto-

nowych. 

Rozdział 4 

USTALENIA DLA TERENÓW ZIELENI CHRONIONEJ i RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 

§ 31. 1. Tereny zieleni chronionej ZN stanowią ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej, które nale-

ży chronić przed innym użytkowaniem. 

2. Wyznacza się teren ZN.08 o powierzchni 10,64 ha, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni chronionej, 

2) zasady i warunki parcelacji terenu - zakaz dokonywania podziału geodezyjnego terenu; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 

b) dopuszczalne parkowe zagospodarowanie terenu w formie wnętrz obsadzonych zielenią oraz lo-

kalizacja plenerowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

c) zakaz trwałego grodzenia terenu, 

d) wzdłuż przejścia na części terenu oznaczonej symbolem ZN.08/1 dopuszczalne oświetlenie typu 

parkowego o wysokości do 4,0 m z osłonami kierującymi światło w kierunku ziemi. 

§ 32. 1. Tereny ogrodów działkowych ZD są to tereny rolne, które przeznacza się na cele rodzinnych 

ogrodów działkowych o statusie określonym w przepisach odrębnych, 

2. Wyznacza się teren ZD.12 o powierzchni 0,0662 ha, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren rodzinnych ogrodów działkowych, jako uzupełnienie funkcji podstawowej 

dopuszcza się lokalizowanie: 

a) dojść i dojazdów ogrodowych, 

b) linii energetycznych i innych elementów infrastruktury technicznej służących obsłudze terenu, 

c) zieleni urządzonej, 

d) urządzeń melioracji wodnych i urządzeń hydrotechnicznych, 

e) domu działkowca, obiektu administracyjno - gospodarczego i hydroforni, 

f) sanitariatów, 

g) ogólnodostępnych miejsc spacerowych i plenerowych urządzeń rekreacyjnych; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu - zakaz dokonywania podziału terenu; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się lokalizację altan o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 25 m², nie służących 

stałemu zamieszkaniu o wysokości zabudowy do 5,0 m przy dachach stromych, dwuspadowych 

i do 4,0 m przy innym kształcie dachu, 
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b) przy altanach dopuszcza się zadaszone tarasy otwarte o powierzchni do 12,0 m². Powierzchni ta-

rasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem jego części znajdującej się pod 

poddaszem lub nad piwnicą altany, 

c) dopuszcza się oświetlenie typu parkowego o wysokości do 4,0 m z osłonami kierującymi światło 

w kierunku ziemi, 

d) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 2,0 m w kolorze zielonym, ustala się zakaz stosowania pre-

fabrykowanych ogrodzeń betonowych, 

4) zasady obsługi inżynieryjnej terenu - obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych na terenach sąsiednich oraz w ulicy 08.KDW. 

Rozdział 5 

USTALENIA DLA TERENÓW KOMUNIKACJI DROGOWEJ 

§ 33. 1. Tereny komunikacji drogowej KD służą przede wszystkim lokalizacji dróg i ulic oraz obiektów 

związanych z obsługą ruchu drogowego. 

2. Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza się lokalizowanie: 

1) jezdni, ścieżek rowerowych, chodników; 

2) przyulicznych pasów postojowych i zatok parkingowych; 

3) zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek; 

4) wiat przystankowych z punktami sprzedaży biletów i prasy; 

5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej; 

6) sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu; 

7) oświetlenia ulic; 

8) elementów wyposażenia ulic i urządzeń przestrzeni publicznych. 

3. Lokalizacja obiektów i urządzeń oraz elementów urządzenia przestrzeni publicznych jest dopusz-

czalna pod warunkiem nie powodowania ograniczenia lub zagrożeń dla ruchu drogowego. 

4. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla kategorii terenów komunikacji drogowej jest niedo-

puszczalne. 

5. Na terenie objętym planem wyznacza się następujące klasy ulic: 

1) KD.Z - ulica zbiorcza; 

2) KD.L - ulica lokalna; 

3) KD.D - ulica dojazdowa; 

4) KDW - ulica wewnętrzna. 

§ 34. Dla terenu 01.KD.Z o powierzchni 3,53 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica zbiorcza układu podstawowego; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 25,0 m do 40,0 m, z poszerzeniem przy skrzy-

żowaniu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ulica jednojezdniowa szerokości minimum 7,0 m ze ścieżkami pieszo - rowerowymi po dwóch 

stronach ulicy, 

c) lokalizacja przystanków dla autobusów w zatokach wydzielonych z jezdni, 

d) nasadzenie szpalerów drzew po obu stronach ulicy, za wyjątkiem odcinków objętych strefą ogra-

niczonego użytkowania ze względu na skrzyżowania z liniami elektroenergetycznymi wysokiego 

napięcia, 

e) oświetlenie uliczne typu parkowego, lampy ze światłem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

kości do 7,0 m, lokalizowane wzdłuż ciągów pieszo - rowerowych, 

f) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 250 - 600 mm, 

- sieci wodociągowej o średnicy Ø 150 - 500 mm, 

- sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, 

- sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, 

- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

§ 35. Dla terenu 02.KD.Z o powierzchni 1,61 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica zbiorcza układu podstawowego; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m, 

b) ulica jednojezdniowa, szerokość jezdni minimum 7,0 m ze ścieżką pieszo - rowerową po wschod-

niej stronie ulicy, dopuszczalna ścieżka pieszo - rowerowa po obu stronach ulicy, 

c) oświetlenie uliczne typu parkowego, lampy ze światłem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

kości do 7,0 m, lokalizowane wzdłuż ciągów pieszo - rowerowych, 

d) nasadzenia szpalerów drzew, 

e) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 250 - 600 mm, 

- sieci wodociągowej o średnicy Ø 150 - 300 mm, 

- sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, 

- sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, 

- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

§ 36. Dla terenu 03.KD.L o powierzchni 3,18 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica lokalna układu obsługującego; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m, 

b) ulica jednojezdniowa, szerokość jezdni minimum 7,0 m, ścieżki pieszo - rowerowe po obu stro-

nach jezdni, 

c) nasadzenia szpalerów drzew po obu stronach ulicy za wyjątkiem odcinków objętych strefą ogra-

niczonego użytkowania ze względu na skrzyżowania z liniami elektroenergetycznymi wysokiego 

napięcia, 

d) oświetlenie uliczne typu parkowego, lampy ze światłem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

kości do 7,0 m, lokalizowane wzdłuż ciągów pieszo - rowerowych, 

e) lokalizacja przystanków autobusowych dopuszczalna bez wydzielania zatok, 

f) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 250 - 600 mm, 

- sieci wodociągowej o średnicy Ø 150 - 250 mm, 

- sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, 

- sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, 

- kanalizacji telekomunikacyjnej; 

3) warunki ochrony: na części terenu wskazanej na rysunku planu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia określone w § 14. 

§ 37. Dla terenu 04.KD.D o powierzchni 0,66 ha, terenu 05.KD.D o powierzchni 0,55 ha. i 06.KD.D 

o powierzchni 0,83 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica dojazdowa układu obsługującego; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m, 

b) ulica jednojezdniowa, chodniki obustronne i ścieżka rowerowa, 

c) oświetlenie uliczne typu parkowego, lampy ze światłem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

kości do 7,0 m, lokalizowane wzdłuż ciągów pieszo - rowerowych, 

d) nasadzenia szpalerów drzew lokalizowane zgodnie z rysunkiem planu, 

e) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 250 - 800 mm, 

- sieci wodociągowej o średnicy Ø 150 - 250 mm, 

- sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, 

- sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, 

- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

3) warunki ochrony: na części terenu wskazanej na rysunku planu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia określone w § 14. 
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§ 38. Dla terenu 07.KD.D o powierzchni 0,52 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica dojazdowa układu obsługującego, sięgacz zakończony placem manewrowym; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 20 do 40,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ulica jedno jezdniowa szerokości minimum 7,0 m, ścieżka pieszo - rowerowa po wschodniej stro-

nie ulicy, 

c) oświetlenie uliczne typu parkowego, lampy ze światłem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

kości do 7,0 m, lokalizowane wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego, 

d) wzdłuż ulicy nasadzenia szpaleru drzew po zachodniej stronie ulicy, 

e) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 250 - 600 mm, 

- sieci wodociągowej o średnicy Ø 150 - 250 mm, 

- sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, 

- sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, 

- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

3) warunki ochrony: na części terenu wskazanej na rysunku planu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia określone w § 14. 

§ 39. Dla terenu 08.KDW o powierzchni 1,25 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica wewnętrzna, ogólnodostępna, w części oznaczonej symbolem 08/1.KDW do-

puszczalny wyłącznie ruch pieszy i rowerowy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ulica jednojezdniowa, dopuszczalna pieszojezdnia, 

c) oświetlenie uliczne typu parkowego o wysokości do 4,5 m, 

d) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 - 300 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 250 - 300 mm, 

- sieci wodociągowej o średnicy Ø 80 - 200 mm, 

- sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, 

- sieci energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, 

- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

Rozdział 6 

USTALENIA DLA TERENÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 

§ 40. 1. Tereny infrastruktury kolejowej KK służą przede wszystkim lokalizacji urządzeń i obiektów zwią-

zanych z obsługą transportu kolejowego. 

2. Na terenach infrastruktury kolejowej dopuszcza się lokalizowanie: 

1) torowisk i przystanków kolejowych; 

2) zieleni izolacyjnej; 

3) pasów technicznych uzbrojenia sieci infrastruktury; 

4) urządzenia organizacji ruchu, załadunku oraz obsługi taboru kolejowego; 

5) oświetlenia terenu; 

6) dojść i dojazdów. 

3. Lokalizacja wszelkich obiektów i urządzeń oraz elementów urządzenia przestrzeni publicznych na 

terenach komunikacji kolejowej jest dopuszczalna pod warunkiem niepowodowania ograniczenia lub za-

grożeń dla transportu kolejowego. 

4. Na terenie planu wyznacza się następujące tereny infrastruktury kolejowej:09.KK o powierzchni 

5,83 ha i 10.KK o powierzchni 1,37 ha, dla przeprowadzenia bocznicy kolejowej obsługującej tereny pro-

dukcyjno - składowe i produkcyjno - składowo - przemysłowe, dla których ustala się: 

1) zasady i warunki parcelacji terenu - zakaz dokonywania podziału geodezyjnego terenu; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalna lokalizacja zabudowy i elementów zagospodarowania terenu wyłącznie dla potrzeb 

obsługi komunikacji kolejowej i przeładunków, lokalizowana w odległości minimum 3,0 od linii 

rozgraniczającej teren elementarny, 
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b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,30, 

c) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy Z = 0,30, 

d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,30, 

e) wysokość zabudowy do 9,0 m, 

f) forma zabudowy współczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych, 

g) dachy płaskie, półpłaskie o kącie nachylenia do 30º lub łukowe, 

h) ogrodzenie ażurowe o wysokości do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń beto-

nowych, 

i) na terenie nie wykorzystywanym do celów obsługi komunikacji kolejowej wymóg nasadzenia zie-

leni izolacyjnej. 

3) warunki ochrony: na części terenu wskazanej na rysunku planu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia określone w § 14. 

DZIAŁ IV 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 41. Na cele nierolnicze i nieleśne, w granicach niniejszego planu, przeznacza się łącznie 106,54 ha 

gruntów rolnych pochodzenia mineralnego (30,25 ha klasy III, 65,67 ha klasy IV, 6,73 klasy V, 1,56  

klasy VI), w tym: 

1) 73,96 ha gruntów rolnych za zgodą Rady Gminy Stargard Szczeciński na mocy niniejszej uchwały 

(12,29 ha RIVa, 53,00 ha RIVb, 6,73 ha RV, 1,56 ha RIV); 

2) 30,25 ha gruntów rolnych (17,67 ha RIIIa, 16,23 ha RIIIb) za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 6 kwietnia 2011 r., znak GZ.tr.057-602-479/10. 

§ 42. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15% dla 

terenów komunikacji, terenów technicznych i terenu przemysłowego PS.01 oraz w wysokości 20% dla 

wszystkich pozostałych terenów objętych planem. 

§ 43. W granicach objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/104/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 

30 grudnia 2003 r. (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 138). 

§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński. 

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Star-

gard Szczeciński. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Edward Kosmal 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard Szczeciński 

z dnia 28 października 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard Szczeciński 

z dnia 28 października 2011 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard Szczeciński 

z dnia 28 października 2011 r. 
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Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard Szczeciński 

z dnia 28 października 2011 r. 
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Załącznik nr 5 

do uchwały Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard Szczeciński 

z dnia 28 października 2011 r. 
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Załącznik nr 6 

do uchwały Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard Szczeciński 

z dnia 28 października 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy w Stargard Szcze-

ciński rozstrzyga, co następuje: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik, gmina Star-

gard Szczeciński, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu 

w dniach od 9 maja 2011 r. do 6 czerwca 2011 r., w wyznaczonym do dnia 20 czerwca 2011 r. terminie 

nie wniesiono żadnych uwag. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

Załącznik nr 7 

do uchwały Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard Szczeciński 

z dnia 28 października 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Stargard Szczeciński 

rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-

kańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), zadanie własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji niniejszym planem obejmują: 

1) inwestycje realizowane samodzielnie przez gminę; 

2) inwestycje realizowane wspólnie przez gminę i inne podmioty. 

§ 2. Tereny elementarne, dla których zostały ustalone inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

należące do zadań własnych gminy oraz zadań realizowanych wspólnie przez gminę i inne podmioty: 

Lp. 
Oznaczenie terenu 

elementarnego w planie 

Ustalone w planie przeznaczenie terenu  

wraz z zakresem inwestycji 

1. 01.KD.Z  Ulica zbiorcza, budowa ulic układu podstawowego 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

2. 02.KD.Z Ulica zbiorcza, modernizacja ulicy układu podstawowego 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

3. 03.KD.L, 04.KD.D, 05.KD.L, 

06.KD.D, 07.KD.D  

Ulice lokalne i dojazdowe, budowa ulic układu obsługującego 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

4. 08.KDW Ulica wewnętrzna, ogólnodostępna - modernizacja ulicy 

zapewniającej dostęp do rodzinnych ogrodów działkowych. 

5. TT.07, TT.09 Tereny techniczne - budowa ogólnodostępnej infrastruktury, 

w szczególności dla potrzeb zaopatrzenia w wodę 

oraz odprowadzenia ścieków, wód opadowych i roztopowych. 
  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 152 – 20247 – Poz. 3147,3148 

 

§ 3. Sposób realizacji inwestycji gminnych wykazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. 

ustawą o samorządzie gminnym, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o gospodarce komu-

nalnej, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo budowlane; 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła określone 

w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami); 

3) sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 powinien ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 

postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, 

określoną w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, ustalone w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwala się w corocznej uchwale budżetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym załącznik do uchwały budżetowej - Wieloletni Plan Inwestycyjny; 

4) inwestycje gminne, które mogą być współfinansowane ze środków pomocowych ujęte są w Planie 

Rozwoju Lokalnego. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie modernizacji dróg na terenach elementarnych wskazanych w § 2 finan-

sowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumienia i umów z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej fi-

nansowane będą na podstawie art. 15 i 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze środków własnych przed-

siębiorstwa wodno-kanalizacyjnego lub z budżetu gminy bądź na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

3. Zadania w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznych, sieci ciepłowniczych objętych miej-

skim systemem ogrzewania oraz sieci gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami). 

§ 6. Realizacja i finansowanie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 będzie przed-

miotem umowy zainteresowanych stron. 
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UCHWAŁA NR XII/87/11 

 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU 

 z dnia 10 listopada 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje. 

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie 

Gminy Chociwel w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepi-

sami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Krzysztof Zych 
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UCHWAŁA NR XI/148/11 

 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Czaplinek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/236/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Czaplinek (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 71, poz. 1524) zmienionej 

uchwałą Nr XLI/360/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Czaplinek (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 67, poz. 1819) wprowadza się następujące 

zmiany: 

§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Herb wykonany z metalu stanowi odznakę członka Rady Miejskiej, pracownika samorządowego, 

przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy oraz mieszkańców i sympatyków Gminy Czaplinek. No-

szony jest na widocznym miejscu. 

1) Odznakę członka Rady Miejskiej może zdobić napis, umieszczony w jej górnej części. Treść napisu 

uzależniona jest od pełnionej funkcji osób, które je noszą tj. 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej; 

b) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej; 

c) Radny Rady Miejskiej. 

2) Odznakę pracownika samorządowego może zdobić napis „CZAPLINEK” ze skrótem samorządowej 

instytucji (UM, ZGK, MGOPS) umieszczony w jej górnej części. 

3) Odznakę przedstawiciela jednostki pomocniczej gminy może zdobić napis „SOŁTYS” lub „PRZEWOD-

NICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA” umieszczony w jej górnej części. 

4) Odznakę mieszkańców lub sympatyków gminy Czaplinek może zdobić napis „CZAPLINEK” umiesz-

czony w jej górnej części.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

 

Bogdan Kalina 
3149

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 152 – 20249 – Poz. 3150,3151 

 

3150 
3150 

UCHWAŁA NR XI/60/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE 

 z dnia 10 listopada 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, 

w których pobiera się opłatę miejscową. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z. 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) i art. 17 ust. 5 ustawy. z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, 

Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, 

poz. 1016) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków jakie 

powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) 

Rada Miejska w Tucznie uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/244/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 r. 

w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 132, poz. 2664) wprowadza się następującą zmianę: 

1. w paragrafie 4 w miejsce wyrazu „Ustaw” wpisuje się „Urzędowym”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie  

 

Leszek Janiak 
3150

 

3151 
3151 

UCHWAŁA NR XII/65/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE 

 z dnia 29 listopada 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu 

w Tucznie prowadzonym przez Gminę. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm.2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; zm. 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

zm.2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; zm. 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. 2009 r. Nr 52, poz. 420, 

Nr 157, poz. 1241; zm. 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. 2011 r. 

Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281); art. 14 

ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; 

Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; zm. 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; zm. 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 

Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; zm. 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 
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poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; zm. 2008 r. Nr 70, poz. 416, 

Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; zm. 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 

Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; zm. 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 

Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; zm. 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, 

poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 1596, Nr 125, poz. 2262) wprowadza się następującą zmianę: 

w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Opłata, o której mowa w ust. 3 ulega obniżeniu o 30% za drugie i każde następne dziecko z danej 

rodziny uczęszczające do przedszkola”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca po dniu wejścia w życie 

uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie  

 

Leszek Janiak 
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UCHWAŁA NR XI/83/11 

 RADY POWIATU W GRYFICACH 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/09 Rady Powiatu w Gryficach 

z dnia 28 października 2009 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 po. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 

Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 80 

ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2701; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 

Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, 

Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, 

Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, 

Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; 

z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/266/09 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych niepublicznym oraz publicznym szkołom 

i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizycznie i prawne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 2653), 

wprowadza się następującą zmianę: 

1)  Po § 2 pkt 4 lit. d dodaje się zapis: „e) w przypadku dotacji dla jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1 

lit. c, prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 100% kwoty przewidzianej na jedno 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymy-

wanej przez Powiat,” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 152 – 20251 – Poz. 3152,3153 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu  

 

Renata Teresa Korek 
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UCHWAŁA NR XII/65/11 

 RADY POWIATU PYRZYCKIEGO 

 z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Powiatu Pyrzyckiego 

oraz insygniów Starosty Pyrzyckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Pyrzyckiego. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. 

z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, zmiany z 1998 r. Nr 162, 

poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353; z 2009 r. 

Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się herb Powiatu Pyrzyckiego według opisu i wzoru graficznego przedstawionego 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustanawia się flagę Powiatu Pyrzyckiego według opisu i wzoru graficznego przedstawionego 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustanawia się sztandar Powiatu Pyrzyckiego według opisu i wzoru graficznego przedstawionego 

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Ustanawia się łańcuch ozdobny Starosty Pyrzyckiego według opisu i wzoru graficznego przed-

stawionego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Ustanawia się laskę Przewodniczącego Rady Powiatu Pyrzyckiego według opisu i wzoru graficz-

nego przedstawionego w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Zatwierdza się regulamin używania sztandaru Powiatu Pyrzyckiego oraz insygniów Starosty Py-

rzyckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Pyrzyckiego stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/53/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 1999 r. 

w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Pyrzyckiego oraz uchwała Nr X/57/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego 

z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Pyrzyckiego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Wojciech Kuźmiński 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XII/65/11 

Rady Powiatu Pyrzyckiego 

z dnia 26 października 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XII/65/11 

Rady Powiatu Pyrzyckiego 

z dnia 26 października 2011 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XII/65/11 

Rady Powiatu Pyrzyckiego 

z dnia 26 października 2011 r. 
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Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XII/65/11 

Rady Powiatu Pyrzyckiego 

z dnia 26 października 2011 r. 
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Załącznik nr 5 

do uchwały Nr XII/65/11 

Rady Powiatu Pyrzyckiego 

z dnia 26 października 2011 r. 
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Załącznik nr 6 

do uchwały Nr XII/65/11 

Rady Powiatu Pyrzyckiego 

z dnia 26 października 2011 r. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/109/2011 

 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 7 listopada 2011 r. 

w sprawie zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) § 15 pkt 14 i § 36 ust. 3 Statutu Związku Celowego Powiatów 

Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29; 

z 2008 r. Nr 3, poz. 14, Nr 6, poz. 10, Nr 10, poz. 20, Nr 88, poz. 1873 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 25) - 

Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29; z 2008 r. Nr 3, poz. 14, Nr 6, poz. 10, Nr 10, poz. 20, 

Nr 88, poz. 1873 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 11.1 W skład Zgromadzenia Związku wchodzą: członek zarządu powiatu będącego członkiem Związku 

oraz po jednym przedstawicielu wskazanym przez Radę Powiatu będącego członkiem Związku”. 

2) § 14 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 14.1 Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

i Zastępcę Przewodniczącego”. 
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 2. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie obrad 

Zgromadzenia. 

 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

3) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 „2. Uchwalanie budżetu Związku”. 

4) w § 15 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

 „7. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzie-

lenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu dla Zarządu”. 

5) w § 15 dodaje się pkt 16 - 17 w brzmieniu:  

„16. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku dotyczących:  

a) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,  

b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,  

c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd 

oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym. 

„17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Zgromadzenia Związku” 

6) w § 17 ust. 5 i 6 otrzymuje brzmienie:  

 „5. Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje Zgromadzenie powiadamiając wszystkich członków nie 

później niż 14 dni przed dniem Zgromadzenia. Do zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia dołącza 

się porządek obrad wraz z projektami uchwał.  

 6. Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek jednej pią-

tej członków Związku lub na pisemny wniosek Zarządu Związku. Wniosek powinien zawierać propo-

nowany porządek obrad.” 

7) w § 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

 „3. Rozpatrywanie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią re-

gionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Związku”; 

8) w § 24 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

 „4. Przedstawianie Zgromadzeniu Związku, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po 

roku budżetowym, wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu”. 

9) po § 24 dodaje się § 241 w brzmieniu:  

 „§ 241 .1. Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.  

2. Do zadań Przewodniczącego komisji należy w szczególności:  

1) ustalanie terminów i porządku posiedzeń,  

2) zapewnienie przygotowania i dostarczenia członkom komisji niezbędnych materiałów,  

3) zwoływanie posiedzeń komisji.  

3. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek dwóch członków 

komisji lub Przewodniczącego Zgromadzenia.  

4. Komisja rewizyjna realizuje obowiązki na posiedzeniach.  

5. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy składu komisji”. 

10) w § 331 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Uchwała Zgromadzenia Związku określona w ust. 1 stanowi podstawę dla rad powiatów - człon-

ków Związku do odpowiedniego uwzględnienia w treści uchwał budżetowych kwot wydatków na 

pokrycie kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia przypadających na poszczególne powiaty - 

członków Związku”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Zgromadzenia  

 

Marek Stankiewicz 
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WYROK SYGN. AKT II SA/Sz 373/10 

SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE 

 z dnia 23 września 2010 r. 

stwierdzający nieważność uchwały Nr XXVI/230/2007 Rady Miasta Świnoujścia 

z dnia 25 października 2007 r. w sprawie polityki parkingowej w mieście Świnoujściu. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder 

Sędziowie Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.), 

Sędzia WSA Arkadiusz Windak 

Protokolant Krzysztof Chudy 

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 września 2010 r. 

sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Szczecinie 

na uchwałę Rady Miasta Świnoujścia 

z dnia 25 października 2007 r. Nr XXVI/230/2007 

w przedmiocie polityki parkingowej w mieście Świnoujściu 

I. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. 
3155
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OGŁOSZENIE NR 1/2011 

 STAROSTY BIAŁOGARDZKIEGO 

 z dnia 1 grudnia 2011 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady 

do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Białogardzkim. 

Na podstawie art. 44b, 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do 

spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Starosta Białogardzki informuje o możliwości 

zgłaszania przez działające na terenie Powiatu Białogardzkiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz 

jednostki samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) po jednym kandydacie na członka Powiatowej Spo-

łecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Białogardzkim. Pisemne zgłoszenia kan-

dydatów należy składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Białogardzie, Plac Wolności 

16-17 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Białogardzie (Plac Wolności 16-17, 78-200 Biało-

gard), w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu zgłaszającego kandydaturę oraz napisem 

„Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Staroście Białogardzkim”, w terminie 20 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa), 

podając imię, nazwisko i miejsce zamieszkania kandydata oraz jego kwalifikacje (wykształcenie i zawód). 

 

 

 

 

Starosta 

 

w/z Zbigniew Raczewski 

Wicestarosta 
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KOMUNIKAT 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 6 września 2011 r. 

w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 

2006 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Opera-

cyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w dniu 6 września 2011 r., 

uchwałą Nr 1420/11, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Uszczegółowienie Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 5.7). 

1) W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany: 

a) w związku z wprowadzeniem III typu projektów w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsię-

biorstw w wymiarze międzynarodowym dostosowano zapisy Uszczegółowienia RPO WZ w przed-

miotowym zakresie; 

b) w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej wyodrębniono trzy schematy: 

- Schemat A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego, 

- Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin), 

- Schemat C Promocja walorów inwestycyjnych województwa; 

c) w związku z potrzebą podjęcia działań zmierzających do realizacji wskaźnika „Liczba osób zabez-

pieczonych przed powodzią” dokonano przesunięcia środków z budżetu państwa z działania 4.1 

Energia odnawialna i zarządzanie energią do poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom; 

d) przesunięto środki EFRR z działania 1.4 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Inicjatywa wspólno-

towa JESSICA do poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej; 

e) zaktualizowano Załącznik nr 1 do URPO WZ; 

f) zaktualizowano Załącznik nr 2 do URPO WZ; 

g) zaktualizowano Załącznik nr 4 do URPO WZ. 

2) Zaktualizowany dokument znajduje się na stronie internetowej:  

http://www.rpo.wzp.pl/rpo/uszczegolowienie_rpo/uszczegolowienie_rpo.htm 
 

 Wicemarszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego  
 

Andrzej Jakubowski 
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KOMUNIKAT 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 7 października 2011 r. 

o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca zamieściła 

zmiany Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych. 

Na podstawie art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 

2006 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), uchwały Nr 1621/11 z dnia 7 października 2011 r. Za-

rządu Województwa Zachodniopomorskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyj-

nym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż zaktualizowana Indykatywna 

Lista Projektów Indywidualnych zamieszczona została na stronie internetowej: 

.http://www.rpo.wzp.pl/rpo/uszczegolowienie_rpo/uszczegolowienie_rpo.htm 
 

 Wicemarszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego  
 

Andrzej Jakubowski 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE 

 z dnia 16 listopada 2011 r. 

w sprawie zmian w składzie rady miejskiej. 

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wy-

borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 

i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) podaje się do wiadomości wyborców, że na skutek wygaśnięcia mandatu 

radnego nastąpiły zmiany w składzie: 

Rady Miejskiej Białogardu: w okręgu wyborczym Nr 3. Rada Miejska Białogardu uchwałą Nr VIII/70/2011 

z dnia 22 czerwca 2011 r. na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym Nr 3 mandatu 

radnego Kazimierza Sosnowskiego wybranej z listy nr 17 - KWW BIAŁOGARDZIANIE. Na podstawie 

art. 194 ust. 1 wspomnianej ustawy Rada uchwałą Nr IX/71/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. stwierdziła, 

że radnym został Piotr Łukasz Pakuszto, który nie utracił prawa wybieralności, a w wyborach w dniu 

21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów z tej samej listy 

 

 Komisarz Wyborczy w Koszalinie  
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostrowice 

przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2011 r. 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) 

w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Koszalinie podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostrowice przeprowadzonych w dniu 

27 listopada 2011 r. 

CZĘŚĆ I 

Dane ogólne 

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 

2. Wybierano 1 kandydata spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet 

wyborczy. 

3. Głosowania nie przeprowadzano w 1 okręgu wyborczym, tj. w okręgu wyborczym Nr 9, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu. 

CZĘŚĆ II 

Wyniki wyborów 

Rozdział 1 

Okręg wyborczy Nr 9 

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 152 – 20269 – Poz. 3160,3161,3162 

 

2. Wybory odbyły się. 

3. Głosowania nie przeprowadzano. 

4. Radnym został wybrany: 

1) z listy nr 1 KWW „CHLEBOWIACY”: 

a) BIELAWSKI Andrzej Adam; 

5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE 

 z dnia 8 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku 

z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 113) podaje się do wiadomości wyborców informację o zmianie składu osobowego 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. 

Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr XI/118/2011 z dnia 25 października 2011 r., 

na podstawie art. 383 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks wyborczy, stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Zofii 

Ławrynowicz w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 4 Platforma Obywatelska RP. 

Uchwałą Nr XII/140/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim 

stwierdziła, że w miejsce Zofii Ławrynowicz wstąpił Ireneusz Bernard Gąsiorek - kandydat z tej samej 

listy, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą liczbę 

głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE 

 z dnia 8 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miasta Świnoujście. 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku 

z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 113) podaje się do wiadomości wyborców informację o zmianie składu osobowego 

Rady Miasta Świnoujście. 

Rada Miasta Świnoujście uchwałą Nr XVI/113/2011 z dnia 27 października 2011 r., na podstawie 

art. 190 ust. 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
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stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Edwarda Leona Zająca w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 5 

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Uchwałą Nr XVIII/131/2011 z dnia 24 listopada 

2011 r. Rada Miasta Świnoujście stwierdziła, że w miejsce Edwarda Leona Zająca wstąpił Jacek Modest 

Jurkiewicz - kandydat z tej samej listy, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 

Rada Miasta Świnoujście uchwałą Nr XVI/114/2011 z dnia 27 października 2011 r., na podstawie 

art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Ewy Ilony Żmudy-Trzebiatowskiej w okręgu wyborczym Nr 3 

z listy Nr 4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP. Uchwałą Nr XVIII/132/2011 z dnia 

24 listopada 2011 r. Rada Miasta Świnoujście stwierdziła, że w miejsce Ewy Ilony Żmudy-Trzebiatowskiej 

wstąpił Rafał Pusz - kandydat z tej samej listy, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 

2010 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DRAWNA 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie wykonania budżetu Gminy Drawno za 2010 rok. 
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