
  

UCHWAŁA   Nr  XIII/154/08 

Rady Gminy  Kołbaskowo 

z dnia  31 marca 2008r. 

 
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Warzymice w gminie 

Kołbaskowo 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz.U. 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 945, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz.880) Rada 
Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/483/06 Rady Gminy Kołbaskowo 
z dnia 16 października 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kołbaskowo przyjętego uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXIII/434/06 
z dnia 12 czerwca 2006 r., uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym 

Warzymice w gminie Kołbaskowo, zwany dalej planem. 
2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 5,3311 ha, którego granice 

ustala załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej rysunkiem planu. 
 
§ 2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w skali 1:1000; 

2) Załącznik nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo; 
3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Kołbaskowo o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
4) Załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Kołbaskowo o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

§ 3.  Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.



  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne dla obszaru planu 

 
§ 4.  1. Obszar planu podzielony jest na pięć terenów, dla których ustala się 

przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu oraz w tekście planu 1MW/U 

2MW/U, U, KDW i KPR ustala się następujące przeznaczenie: 
1) 1MW/U, 2MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 
intensywności z dopuszczeniem usług wbudowanych w budynki mieszkalne, 
dojazdami do budynków, miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną; 
2) U – teren zabudowy usługowej; 
3) KDW – droga wewnętrzna; 
4) KPR  – ciąg pieszo-rowerowy. 

3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych 
należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. 
 

§ 5. Ustala się następujące definicje terminów użytych w tekście planu: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczająca granicę terenu, poza 
którą realizacja zabudowy jest zakazana; 
2) wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku (z wyłączeniem wejść do pomieszczeń 
technicznych i garaży podziemnych), do najwyższego punktu przekrycia dachu 
(z wyłączeniem obiektów technicznych takich jak: maszynownie dźwigów, stacje 
bazowe telefonii komórkowej, wyjścia na dach w budynkach mieszkaniowych 
wielorodzinnych i usługowych). 

 

§ 6. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się 
z projektowanych dróg wewnętrznych połączonych z układem komunikacyjnym 
gminy. 
2. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem z układem zewnętrznym 

ustala się z drogi KDW, poprzez działkę nr 20 z obrębu Przecław, do istniejącej 
drogi publicznej na działce nr 2/84 z obrębu Przecław, następnie  drogi 
osiedlowe w Przecławiu do drogi krajowej nr 13 Szczecin-Kołbaskowo. 

3. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem z układem 
zewnętrznym: 

a) z drogi KDW, poprzez działkę nr 62 z obrębu Warzymice i działkę nr 138 z 
obrębu Przecław do drogi powiatowej nr 0620Z Przecław-Warzymice; 

b) z drogi na działce nr 133, poprzez drogę na działce nr 140 z obrębu 
Warzymice, do drogi powiatowej nr 0625Z Szczecin – Warzymice; 

c) poprzez teren U z istniejącej drogi dojazdowej poza obszarem planu do drogi 
krajowej nr 13 Szczecin-Kołbaskowo. 

4. W granicach terenu KDW dopuszcza się lokalizację obiektów stanowiących 
tradycyjne wyposażenie terenów dróg jak: budki telefoniczne, kosze na śmieci, 
ławki, lampy i inne obiekty małej architektury pod warunkiem braku kolizji z 
sieciami i urządzeniami podziemnymi, nie powodowaniem ograniczeń dla 
komunikacji, w tym rozmieszczenia znaków i sygnałów drogowych. 



  

5. Realizacja każdego nowego obiektu uwarunkowana jest umieszczeniem na 
terenie inwestycji odpowiedniej ilości miejsc postojowych. 

6. Ustala się minimalne wskaźniki do obliczenia zapotrzebowania na miejsca 
postojowe według ustaleń szczegółowych. 

 

§ 7. 1. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsługę 
telekomunikacyjną, odprowadzenie ścieków i wód opadowych ustala się w oparciu 
o sieci uzbrojenia terenu w istniejących i projektowanych drogach. 
2. Sieci uzbrojenia terenu prowadzi się w liniach rozgraniczających dróg 

z dopuszczeniem prowadzenia sieci w ciągu pieszo-rowerowym oraz poza 
liniami rozgraniczającymi dróg na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych. 

3. Sieci inżynieryjne prowadzi się jako podziemne.  
4. System wodociągowy winien spełniać wymagania zapotrzebowania na wodę 

dla celów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przeciwpożarowymi oraz zapewnić funkcjonowanie publicznych urządzeń 
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami obrony cywilnej. 

5. Odprowadzanie ścieków sanitarnych ustala się poprzez istniejącą kanalizację 
sanitarną oraz projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną do 
istniejącego grupowego rurociągu tłocznego ścieków o średnicy 200 mm w 
drodze KDW i dalej przez osiedle w Przecławiu,  do istniejącej grupowej 
oczyszczalni ścieków w Przecławiu. 

6. Odprowadzanie wód opadowych z dachów budynków oraz z dróg i parkingów 
ustala się do istniejącej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej, z 
niezbędnymi urządzeniami oczyszczającymi na odpływie do rowu 
melioracyjnego. 

7. Zaopatrzenie w gaz ustala się poprzez istniejącą i projektowaną sieć gazową 
średniego ciśnienia, zasilaną z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia w 
Przecławiu.  

8. Rozprowadzenie gazu na obszarze objętym planem ustala się poprzez sieć 
średniego ciśnienia w drogach wewnętrznych z redukcją ciśnienia w 
indywidualnych punktach redukcyjnych. 

9. Zasilanie w energię elektryczną ustala się z projektowanych kablowych linii 
15 kV oraz istniejących linii na osiedlu w Przecławiu, doprowadzonych do stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV. 

10. Obsługę stacji transformatorowych 15/0,4 kV ustala się z projektowanej drogi  
KDW oraz z dróg wewnętrznych osiedlowych. 

11. Zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych 
elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV poprzez istniejące i projektowane 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV. 

12. Obsługę telekomunikacyjną terenu ustala się z istniejących i projektowanych 
rozdzielczych linii kablowych poprzez centralę telefoniczną miasta Szczecina. 

13. Przewiduje się wstępne segregowanie odpadów w miejscu ich powstania i 
czasowe gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych terenów, 



  

a następnie wywożenie na składowisko odpadów zgodnie z polityką gminy 
Kołbaskowo. 

14. Sposób gromadzenia odpadów winien zapewnić możliwość ich selektywnej 
zbiórki. 

15. Teren objęty planem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP 122 – Dolina Kopalna Szczecin) w strefie zwykłej 
ochrony wód podziemnych zbiornika. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla terenów: 1MW/U, 2MW/U, U, KDW i KPJ/KPR 

 

§ 8.  1. Ustala się przeznaczenie terenów:  
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, z 

dopuszczeniem usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, 
zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, oznaczona na rysunku planu 
1MW/U, teren o powierzchni 2,8568 ha;  

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, z 
dopuszczeniem usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, 
zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, oznaczona na rysunku planu 
2MW/U, teren o powierzchni 0,4066 ha;  

3) dopuszczalny zakres usług:  
a) finanse, kultura, gastronomia, opieka zdrowotna, edukacja, obsługa firm i 

klientów, z wyłączeniem warsztatów mechaniki pojazdowej; 
b) handel detaliczny w lokalach o powierzchni użytkowej do 200 m2, z 

wyłączeniem sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów 
samochodowych. 

4)     zakazuje się lokalizowania warsztatów napraw sprzętu domowego i mechaniki 
pojazdowej. 
2.  Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki; 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku 

do powierzchni działki: 35 %; 
4) maksymalna wysokość zabudowy: 
a) 15,0 m w terenie 1MW/U, 
b) 12,0 m w terenie 2MW/U; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 
a) w terenie 1MW/U - trzy kondygnacje nadziemne, w  tym jedna kondygnacja w 

poddaszu użytkowym; 
b) w terenie 2MW/U - trzy kondygnacje nadziemne, w  tym jedna kondygnacja w 

poddaszu użytkowym, wysokość głównego okapu dachu budynku:  
maksymalnie 8 m; 

c) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, 
lukarn, tarasów i balkonów na wszystkich kondygnacjach, 



  

d) kształt dachu: dach wysoki, o minimalnym kącie nachylenia głównych połaci 
dachowych 25ْ, z wyłączeniem lukarn i wykuszy, 

e) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich na lukarnach i wykuszach; 
6) na terenie 1MW/U zakazuje się lokalizowania usług powyżej pierwszej 

kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych. 
 3.  Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) dla terenu 1MW/U zakazuje się podziału nieruchomości, z wyjątkiem działek 
pod drogi osiedlowe i urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) dla terenu 2MW/U dopuszcza się podział nieruchomości z uwzględnieniem 
działek pod drogi osiedlowe i urządzenia infrastruktury technicznej: 

a)  minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej: 
800 m²; 

b)     minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 40m. 
4. Ustala się zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
1) dojazd z drogi KDW;  
2) dopuszcza się tymczasowy dojazd przez teren U istniejącym dojazdem oraz z 

drogi na działce nr 133, znajdującej się poza obszarem planu; 
3) wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie z § 6 ust. 5:  
a) budynki mieszkalne: minimum 1,5  miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 
b)  lokale gastronomiczne: co najmniej 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych, 
c) biura, urzędy, poczty, banki: co najmniej 3 m.p. na 100 m² pow. użytkowej, 
d) pozostałe usługi, w tym przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, 

itp.:  co najmniej 1 m.p. na /50 m² pow. użytkowej  i nie mniej niż 2 m.p. na 
1 gabinet/pracownię; 

4) wymaganą ilość miejsc postojowych lokalizuje się wyłącznie  w granicach 
terenów 1MW/U i 2MW/U oraz w obrębie drogi KDW; 

5) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz 
odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu 
o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze KDW; 

6) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i 
telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych z sieci 
uzbrojenia w działce drogowej nr 133; 

7) ustala się skablowanie istniejącej napowietrznej linii energetycznej 15 kV: 
a) w pasie terenu o szerokości minimum 2 m, bezpośrednio wzdłuż zachodniej 

granicy terenów 1MW/U i 2MW/U lub  
b) w  drodze wewnętrznej w terenie zabudowy mieszkaniowej. 

5. Ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody:  
1) obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele 

poprawy wartości użytkowej gruntów, 
2) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyłączeniem terenów 

pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana 
zielenią urządzoną. 
6. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.  



  

7. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: 
dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu, do czasu wykorzystania 
terenu zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie. 

8. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości:  20%. 
 

§ 9. 1. Ustala się przeznaczenie terenu: 
1) zabudowa usługowa, oznaczona na rysunku planu U,  teren o powierzchni 

1,5966 ha; 
2) dopuszczalny zakres usług: handel, gastronomia, kultura, edukacja, biura, 

turystyka; 
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 400 m2; 
4) zakazuje się lokalizacji obiektów produkcyjnych, warsztatów mechaniki 

pojazdowej oraz lokali użytkowych służących sprzedaży paliw płynnych i gazu 
płynnego do pojazdów samochodowych. 

5) na działce nr 60/2 dopuszcza się zachowanie i przebudowę istniejących 
obiektów produkcyjnych wyłącznie w zakresie dotychczasowej działalności. 
2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki; 
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku 

do powierzchni działki: 35 %; 
4) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5) forma architektoniczna nowej zabudowy:  
a) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,  
b) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynków, 
c) kształt dachu: płaski lub wysoki o minimalnym kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych: 25°. 
3. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

zakazuje się podziału terenu, z wyjątkiem wydzielenia działek pod urządzenia 
infrastruktury technicznej. 

4. Ustala się zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
1) dojazd z istniejącej drogi poza obszarem planu; 
2) wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe zgodnie z § 6 ust. 5: 
 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni usługowej, lecz minimum 

3 miejsca postojowe na 1 lokal usługowy, 
3) wymaganą ilość miejsc postojowych lokalizuje się wyłącznie  w granicach 

terenu U; 
4) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz 

odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci 
uzbrojenia w terenie KPR i istniejącej drodze dojazdowej. 



  

5. Ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody:  
1) wszelkie uciążliwości wynikające z lokalizacji inwestycji lub przebudowy 

istniejących obiektów powinny zamykać się w granicach działki budowlanej; 
2) w odległości mniejszej niż 5 m od linii brzegu istniejącego cieku, znajdującego 

się po północnej stronie terenu poza granicami planu, zakazuje się 
zagospodarowania terenu, uniemożliwiającego dostęp do cieku w celu 
konserwacji i eksploatacji; 

3) ustala się pasy technologiczne wzdłuż cieku o którym mowa w ust.5 pkt 2), 
umożliwiające dojazd i dojście do cieku oraz jego konserwację i eksploatację; 

4) obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele 
poprawy wartości użytkowej gruntów; 

5) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyłączeniem terenów 
pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana 
zielenią urządzoną; 

6) nakazuje się wprowadzenie nasadzeń zieleni izolacyjnej, szczególnie od 
strony terenów zabudowy mieszkaniowej. 
6. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.  
7. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: 
dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu, do czasu wykorzystania 
terenu zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie. 

8.    Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 20%. 
 

§ 10. 1. Ustala się przeznaczenie terenu:  
droga wewnętrzna KDW, oznaczona na rysunku planu, teren o powierzchni 
0,3776 ha. 

2.    Ustala się parametry i wyposażenie drogi KDW: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 16 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) dostępność do terenów przyległych: nieograniczona; 
3) dopuszcza się drogę w formie ciągu pieszo jezdnego, bez wydzielenia jezdni  i 

chodników krawężnikami; 
4) dopuszcza się miejsca postojowe liczone z bilansu miejsc postojowych dla 

zabudowy na terenach 1MW/U i 2MW/U;  
5) zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych; 
6) projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 90 mm ÷ 110 mm; 
7) projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 0,2 ÷ 0,3 m; 
8) ustala się skablowanie istniejącej napowietrznej linii energetycznej 15 kV; 
9) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV; 
10) projektowana sieć wodociągowa o średnicy 80 mm; 
11) projektowana kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm. 
 
 
 



  

3. Ustala się powiązania z układem zewnętrznym:  
a) poprzez działkę nr 20 i drogę publiczną nr 2/84 z obrębu Przecław, drogi w 

osiedlu zabudowy mieszkaniowej w Przecławiu  z drogą krajową nr 13 
Szczecin-Kołbaskowo, 

b) poprzez działkę nr 62 z obrębu Warzymice i działkę nr 138 z obrębu Przecław  
z drogą powiatową 0620Z Przecław-Warzymice, 

c) tymczasowo poprzez teren U i istniejącą drogę dojazdową z drogą krajową nr 
13.  
4. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości: 

zakazuje się dokonywania podziałów terenu nie związanych wydzieleniem działek 
gruntu pod drogę. 

5. Ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody:  
obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy 
wartości użytkowej gruntów. 

6. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: 
zakazuje się nowego tymczasowego zagospodarowania. 

7. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 5 %. 
 

§ 11.  1.    Ustala się przeznaczenie terenu: 
ciąg pieszo-rowerowy KPR, oznaczony na rysunku planu, teren o powierzchni 
0,0935 ha.  

2. Ustala się parametry i wyposażenie ciągu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 3 m (część istniejącej drogi 

dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego);  
2) przekrój ciągu pieszo-rowerowego:  
a) minimum 2 m dla dwukierunkowej ścieżki rowerowej, 
b) 1 m ciąg pieszy; 
3) dostępność do terenów przyległych: nieograniczona; 
4) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych; 
5) istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 90 mm ÷ 110 mm; 
6) istniejąca kanalizacja deszczowa o średnicy 0,2 ÷ 0,3 m; 
7) istniejąca elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV; 
8) istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 80 mm; 
9) istniejąca kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm; 
10) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych.  

3. Ustala się powiązania z układem zewnętrznym: 
poprzez istniejącą drogę dojazdową na działce nr 20 w obrębie Przecław, poza 
obszarem zmiany, z drogą krajową nr 13. 

4. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się podział terenu związany z wydzieleniem działek gruntu pod 

drogę wewnętrzną i ciąg pieszo-rowerowy; 
2) ustala się granice drogi wewnętrznej w terenie istniejącej drogi. 
 



  

5. Ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody: 
obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy 
wartości użytkowej gruntów. 

6. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: 
dopuszcza się: 
1) tymczasowe zagospodarowanie części terenu przeznaczonej na ciąg pieszo-

rowerowy  na cele drogi dojazdowej do terenu KDW i dalej terenów 1MW/U i 
2MW/U; 

2) tymczasowe zagospodarowanie dopuszcza się do czasu realizacji ciągu 
pieszo-rowerowego. 
7. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 1%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

 
§ 12.  Grunty rolne klasy bonitacyjnej IV a o powierzchni 5,3311 ha posiadają 

zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne wyrażoną w Decyzji 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr GZU.og.0602/Z-81593/91 
z dnia 17 lipca1991 r.  

 

§ 13.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. 
 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega 
publikacji na stronie internetowej gminy. 
 

Przewodniczący Rady 

 

Edward Sroka 

 


