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1577 – Nr IX/164/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska - Hangarowa 2” 

w Szczecinie 11801 

1578 – Nr IX/165/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn - Ba-

jeczna” w Szczecinie 11839 
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1579 – Wójta Gminy Marianowo z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2010 rok 11909 

1580 – Wójta Gminy Siemyśl z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2010 r. 11935 

1581 – Burmistrza Tychowa z wykonania budżetu Gminy Tychowo na rok 2010 11945 
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UCHWAŁA NR IX/164/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Gryfińska - Hangarowa 2” w Szczecinie. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

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

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

zm. 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, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159); Rada Miasta Szczecin uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/934/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-

Hangarowa 2” w Szczecinie po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwała Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listo-

pada 2008 r.) uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa 2” 

w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 22,91 ha z granicami o następującym przebiegu: 

1) od północy - linia regulacyjna ul. Hangarowej od strony lotniska do skrzyżowania z ul. Gryfińską oraz 

ul. Gryfińska do skrzyżowania z ul. Wiosenną; 

2) od wschodu - zabudowa mieszkaniowa i tereny kolejowe na wschód od ul. Wiosennej; 

3) od południa - tereny kolejowe wzdłuż linii kolejowej Szczecin Gł. - Szczecin Dąbie na odcinku od prze-

jazdu w ul. Wiosennej do wiaduktu nad ul. A. Struga; 
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4) od południa i zachodu - ul. A. Struga na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Han-

garową. 

3. Granice obszaru objętego planem określa Załącznik nr 1 do Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa 2” w Szczecinie w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.Z.2001.UC,U,E pow. 4,6702 ha; 13) D.D.2013.U,P pow. 0.9039 ha; 

2) D.Z.2002.E pow. 0,0131 ha; 14) D.D.2014.MW,U pow. 0,4009 ha; 

3) D.Z.2003.U,P,KS pow. 1,0809 ha; 15) D.Z.2015.KD.Z pow. 3,5794 ha; 

4) D.Z.2004.U,P pow. 1,4262 ha; 16) D.D.2016.KD.Z pow. 0,1027 ha; 

5) D.Z.2005.KSP,U pow. 0,4760 ha; 17) D.D.2017.KD.L pow. 3,1840 ha; 

6) D.Z.2006.U,P pow. 3,1267 ha; 18) D.D.2018.KD.D pow. 0,3812 ha; 

7) D.Z.2007.E pow. 0,0030 ha; 19) D.Z.2019.KDW,KS pow. 0,2858 ha; 

8) D.Z.2008.E pow. 0,0039 ha; 20) D.D.2020.KDW pow. 0,0336 ha; 

9) D.D.2009.U,MN pow. 0,3077 ha; 21) D.D.2021.KDW pow. 0,0175 ha; 

10) D.D.2010.MW,U pow. 1,3423 ha; 22) D.D.2022.KDW pow. 0,0646 ha; 

11) D.D.2011.MW,U pow. 0,9177 ha; 23) D.D.2023.E pow. 0,0138 ha; 

12) D.D.2012.U,P pow. 0,5770 ha;   

§ 2. Przedmiotem planu są tereny funkcji miejskich, takich jak m.in.: usługi o znaczeniu ogólnomiej-

skim wraz z usługami handlu w obiektach o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m², działalność 

produkcyjna i magazynowo-składowa z wyłączeniem funkcji uciążliwych, mieszkalnictwo oraz infrastruk-

tura techniczna. Regulacje planu obejmują pełną problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa 2” 

w Szczecinie w skali 1:1000 stanowi Załącznik nr 1 będący integralną częścią uchwały. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin 

w skali 1:10000 (uchwała Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

Załącznik nr 2, będący integralną częścią uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz o zasadach ich finansowania stanowi Załącznik nr 3, 

będący integralną częścią uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi Załącznik nr 4, będący in-

tegralną częścią uchwały. 

Rozdział 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, stanowiące podstawowe jednostki struk-

turalne, dla których ustala się przeznaczenie oraz różne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku oraz w tekście planu w sposób następujący: 

1) litera oznaczająca położenie terenu w dzielnicy: D (dzielnica Prawobrzeże); 

2) litera oznaczająca położenie terenu w osiedlu: Z (Osiedle Zdroje), D (Osiedle Dąbie); 

3) liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu: 2; 

4) liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie: 001 ÷ 023; 

5) symbole przeznaczenia terenów funkcjonalnych oznaczające: 

a) MW,U - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

b) UC,U,E - teren rozmieszczenia obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 

oraz innej zabudowy usługowej, stacja transformatorowa, 

d) U,P - teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych lub magazynów, 

e) U,P,KS - teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych lub magazynów z dopuszczeniem 

lokalizacji wydzielonego parkingu, 

f) E - teren stacji transformatorowej, 

g) KSP,U - teren obiektu stacji paliwowej z dopuszczeniem usług, 

h) KD.Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, 

i) KD.L - teren drogi publicznej - ulica lokalna, 

j) KD.D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 
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k) KDW - teren drogi wewnętrznej, 

l) KDW,KS - teren drogi wewnętrznej i parkingu. 

3. Ustalenia formułowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne obo-

wiązują na całym obszarze planu. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

4. Ustalenia formułowane są w następujących grupach: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej; 

6) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej. 

5. Pełny tekst ustaleń dla oznaczonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe dla 

terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar. 

§ 5. Użyte w planie określenia oznaczają: 

1) bogaty program zieleni - zróżnicowana gatunkowo zieleń wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wypełniająca wszystkie możliwe powierzchnie terenu (np. w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

także na sztucznie wykonanych lub ukształtowanych miejscach (np. zakrzewienia skarp, tarasów, 

pnącza na barierach przeciwhałasowych, zazielenione ściany w liniach rozgraniczenia działki, zieleń 

w donicach); 

2) dach stromy - różne formy dachów o co najmniej dwóch połaciach głównych pochylonych pod kątem 

co najmniej 35°; za formę dachu stromego uznaje się także dach mansardowy, kopułowy lub koleb-

kowy, w którym cięciwa łuku łącząca najniższy punkt z najwyższym nachylona jest do poziomu pod 

kątem co najmniej 35°; 

3) dominanta przestrzenna - obiekt lub grupa obiektów (niekoniecznie budowlanych) wyróżniających się 

w krajobrazie formą lub gabarytem, o wyraźnych walorach kompozycyjnych, kulturowych lub przy-

rodniczych; 

4) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych - w przypadku zabudowy kubaturowej 

oznacza wysokość budynku wraz z urządzeniami na dachu (np. kominy, wywietrzniki, reklamy, ante-

ny itp.), w przypadku innych wolno stojących obiektów budowlanych oznacza wysokość najwyższe-

go punktu obiektu mierzoną od poziomu terenu; 

5) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni - zastąpienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu 

zieleni innym zasobem, (niekoniecznie zawierającym te same elementy i zajmującym tę samą po-

wierzchnię), którego sposób oddziaływania na środowisko i człowieka będzie podobny; 

6) gatunki niepożądane roślin - ekspansywne gatunki roślin wypierające rodzimą florę, które nie mogą 

być stosowane w nasadzeniach na terenach zieleni publicznej, w lasach oraz na terenach zachowują-

cych ciągłość przestrzenną z lasami, do niepożądanych gatunków roślin zalicza się inwazyjne gatunki 

drzew, krzewów i bylin, w szczególności: klon jesionolistny, rdestowiec sachaliński i japoński oraz 

niecierpek gruczołowaty i przylądkowy; 

7) harmonijna sylweta (widok, panorama, pierzeja) - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiek-

tów naturalnych (przede wszystkim ukształtowanie powierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych 

do siebie pod względem estetycznym; 

8) inżynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bezpośrednio współpracujące z sieciami in-

żynieryjnymi uzbrojenia terenu i zapewniające możliwość ich sprawnego działania. Najczęściej wystę-

pujące inżynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i ścieków, przelewy burzowe, stacje 

gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki ciepła, pompownie na sieci ciepłowniczej, szafy 

i słupki telekomunikacyjne, anteny radiokomunikacyjne wraz z konstrukcją wsporczą oraz inne urzą-

dzenia infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym: radiowe, optyczne i elektryczne - pełniące funkcje 

komutacyjne, przekierowujące, umożliwiające nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów); 

9) kompozycja obiektu - układ eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieńczenia budowli z rozmiesz-

czeniem, wielkością i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno-estetycznego (de-

tale, faktury materiałów, zasada kolorystyki itp.), stolarką, urządzeniami łączącymi obiekt z otaczają-

cym terenem, towarzyszącymi obiektami pomocniczymi wspierającymi kompozycyjnie obiekt główny; 

10) kompozycja zespołu zabudowy - układ ulic, placów, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

dowy, wysokości zabudowy, kształtu dachów i zwieńczenia budynków, podziału własnościowego, 

nawierzchni utwardzonych; 
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11) kompozycja zespołu zieleni - układ przestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

łych i głównych elementów wyposażenia parkowego (np. założenia pomnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

12) mieszkanie funkcyjne - wbudowany lokal mieszkalny integralnie związany z prowadzoną działalnością 

gospodarczą dla: właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa (o ile działalność wyma-

ga całodobowego nadzoru), znajdujący się wewnątrz budynku o innej funkcji niż mieszkaniowa oraz 

na działce wspólnej z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym łączna powierzchnia całkowi-

ta mieszkania funkcyjnego nie może przekraczać 50% powierzchni całkowitej budynku; 

13) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 

może przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

14) obiekt w gminnej ewidencji zabytków - obiekt o walorach zabytkowych ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków; obowiązują zasady ochrony określone w ustaleniach planu; 

15) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie 

z zastosowaniem na elewacjach przyległych do przestrzeni publicznych trwałych materiałów elewa-

cyjnych o wysokiej jakości; 

16) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca położenie lica głównej bryły budynku;ojny; 

17) obsługa firm i klientów - usługi z zakresu związanego z prowadzeniem: usług świadczonych w wyko-

nywaniu wolnych zawodów, szkoleń i nauczania, działalności prawniczej, projektowej, rachunkowo-

ści, księgowości, doradztwa, pośrednictwa, dostarczania informacji, sporządzania opracowań i tłu-

maczeń, obsługi nieruchomości` itp., usług rzeczowych np.: urządzanie wystaw, pakowanie itp., 

usług zdrowia np.: gabinety lekarskie, poprawy kondycji fizycznej, punkty opieki nad dziećmi i oso-

bami starszymi; usług kultury i rozrywki np. biblioteka, czytelnia, salon gier, a także innych drobnych 

usług np.: salony fryzjerskie, kosmetyczne, pralnia, szewc, fotografowanie, poligrafia, wypożyczanie 

i naprawa sprzętu biurowego, domowego itp., oraz związane z obsługą turystyki np.: wypożyczalnia 

sprzętu turystycznego, działalność biur podróży, agencji i informacji turystycznej itp.; 

18) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego 

obrysu budynku w stanie wykończonym na płaszczyznę poziomą, przyjmując za podstawę obrys: 

a) parteru - w wypadku, gdy jest on większy od rzutu pionowego obrysu ścian fundamentowych, albo 

b) ścian fundamentowych, jeżeli na poziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu parteru; 

 do powierzchni zabudowy wlicza się powierzchnię występujących w obrębie przyziemia takich ele-

mentów budynku jak: prześwity, przejścia i przejazdy (bramy), ganki, krużganki, loggie wgłębne (cof-

nięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie 

(ogrody zimowe), garaże lub wiaty garażowe - stanowiące integralną część budynku oraz powierzch-

nię obiektów pomocniczych (gospodarczych) jak: garaże, szopy, szklarnie, altany itp.; do powierzchni 

zabudowy nie wlicza się powierzchni budynków lub ich części znajdujących się poniżej poziomu tere-

nu oraz powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek przy oknach piwnicznych, 

osłon przeciwsłonecznych, daszków, okapów dachowych a także nadwieszonych części budynku 

powyżej parteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

19) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny 

element wyposażenia elewacji, umieszczony na zakończonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym; 

reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa powyżej, stanowiące element 

pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a także szyld o powierzchni do 0,3 m²; 

20) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów, znaków 

graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; re-

klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

21) ścieżka rowerowa - wydzielony w jezdni lub poza jezdnią pas przeznaczony dla ruchu rowerowego; 

ścieżką rowerową w rozumieniu planu jest również ciąg pieszo rowerowy; 

22) wartościowy drzewostan - pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną z poniższych cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdłuż dróg (poza lasami i parkami oraz 

z wyjątkiem zadrzewień tworzonych przez gatunki niepożądane), 

b) drzewa i krzewy gatunków prawnie chronionych lub stanowiące pomniki przyrody, aleje i parki 

zabytkowe, 

c) drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: 

- powyżej 200 cm: kasztanowiec, topola, wierzba, 

- powyżej 100 cm: brzoza, buk, daglezja, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), grab, jesion, 

klon (z wyjątkiem klonu jesionolistnego), lipa, modrzew, olsza, sosna świerk, 

- powyżej 50 cm: cyprysik, głóg, jarząb, leszczyna, wiąz, żywotnik, 
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d) ponad pięcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyjątkiem: 

- gatunków niepożądanych i inwazyjnych, 

- gatunków wymienionych w bazie „Gatunki obce. Polska baza danych” Instytutu Ochrony 

Środowiska PAN, 

- pospolitych gatunków: berberysów, bukszpanu, cyprysików, daglezji, forsycji, jaśminowców, 

kasztanowca, kolcowoju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, świerków, 

tawuł i tawułowca, topoli, winobluszczy, żylistek i żywotników, 

e) drzewa dziuplaste nie stanowiące zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

23) zamknięcie kompozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(grupą obiektów), ukształtowaniem powierzchni terenu lub zielenią wysoką, posiadające walory kom-

pozycyjne i estetyczne; 

24) zieleń izolacyjna - pas zwartej zieleni wielopiętrowej o szerokości dostosowanej do oznaczonej sytu-

acji przestrzennej (minimum 12,0 m), złożony z gatunków odpornych na zanieczyszczenia (w tym zi-

mozielonych), oddzielający funkcjonalnie i optycznie obiekty uciążliwe od terenów sąsiednich; 

25) zorganizowana zieleń publiczna - zieleń urządzona wypełniająca przestrzenie o dostępności publicznej, 

w szczególności tworząca parki, skwery, zieleńce, aleje, a także stanowiąca elementy kompozycji 

ciągów ulicznych i placów, np. szpalery drzew, żywopłoty, rabaty kwiatowe itp. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru planu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług (MW,U) dopuszcza się wyłącznie wpro-

wadzenie wybranych usług z zakresu: 

a) obsługa firm i klientów, z wyłączeniem warsztatów mechaniki pojazdowej, 

b) handel detaliczny w lokalach o powierzchni sprzedaży do 100 m², z wyłączeniem sprzedaży paliw 

płynnych i gazu płynnego do pojazdów samochodowych, 

c) gastronomia, 

d) pomoc społeczna, w tym z możliwością całodobowego pobytu osób, 

oraz innych określonych w ustaleniach szczegółowych; 

2) poza terenem elementarnym D.Z.2001,UC,U,E zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; 

3) zakazuje się lokalizacji wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych; 

4) zakazuje się lokalizacji stacji paliwowych do pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem terenów elemen-

tarnych: D.Z.2001.UC,U,E i D.Z.2005.KSP,U, D.Z.2006.U,P; 

5) lokalizację nowych mieszkań funkcyjnych dopuszcza się wyłącznie w pierzei ul. Gryfińskiej (poza granicami 

planu) w terenach elementarnych: D.D.2010.MW,U, D.D.2012.U,P, D.D.2011.MW,U i D.D.2014.MW,U. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) wszelkie uciążliwości wynikające z lokalizacji inwestycji powinny zamykać się w granicach działki 

budowlanej z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 15; 

2) zakazuje się wycinki wartościowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element 

kompozycji zespołu zabudowy lub zespołu zieleni, za wyjątkiem: 

a) cięć pielęgnacyjnych, cięć sanitarnych, 

b) wycinki drzew gatunków niepożądanych, 

c) niezbędnej wycinki związanej z realizacją i przebudową ulic, 

d) niezbędnej wycinki drzew związanych z realizacją obiektów budowlanych, inżynieryjnych urzą-

dzeń sieciowych i sieci inżynieryjnych, 

e) niezbędnej wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego w odległości mniej-

szej niż 15,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, 

f) niezbędnej wycinki dopuszczonej w ustaleniach szczegółowych; 

 ubytek zieleni spowodowany realizacją i przebudową ulic oraz realizacją obiektów budowlanych i sieci 

inżynieryjnych wymaga ekwiwalentnej rekompensaty w postaci wprowadzenia nowych nasadzeń ro-

dzimych gatunków drzew i krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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3) w nasadzeniach drzew i krzewów stosuje się gatunki rodzime, typowe dla danego miejsca (olsza 

czarna, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, 

głóg jednoszyjkowy); stosowanie pozostałych gatunków ozdobnych drzew, krzewów i bylin dopusz-

cza się w granicach terenów zabudowanych (w szczególności już ze sztucznie nasadzoną zielenią 

średnią i wysoką); zakazuje się wprowadzania niepożądanych gatunków roślin, istniejące drzewa 

i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków niepożądanych należy sukcesywnie eliminować i zastępo-

wać gatunkami rodzimymi; 

4) na działkach budowlanych, na których udział terenu biologicznie czynnego jest w dniu uchwalenia 

planu mniejszy niż 25% i w przypadkach braku możliwości jego powiększenia dopuszcza się jednora-

zowo pomniejszenie udziału terenu biologicznie czynnego ustalonego w pkt 1 - wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do poprawy stanu technicznego zabudowy lub standardu wyposażenia terenu, lecz nie 

więcej niż o 5% powierzchni działki budowlanej; 

5) dopuszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasięgu 

negatywnego oddziaływania komunikacji drogowej i kolejowej pod warunkiem zastosowania środków 

technicznych zmniejszających występujące uciążliwości poniżej poziomu dopuszczalnego przez prze-

pisy odrębne; 

6) przy lokalizacji nowej zabudowy z lokalami mieszkalnymi wzdłuż ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza 

granicami planu) nakazuje się stosowanie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych eliminują-

cych negatywne skutki sąsiedztwa komunikacji drogowej i kolejowej, zmniejszających te uciążliwości 

poniżej poziomu ustalonego w przepisach odrębnych; ochrona przed hałasem od strony ul. Gryfińskiej 

winna być realizowana środkami technicznymi z wyłączeniem ekranów akustycznych; 

7) zakazuje się składowania na otwartej przestrzeni lub w obiektach otwartych: odpadów oraz wszelkich 

materiałów i produktów pylących lub emitujących nieprzyjemne zapachy, z zastrzeżeniem ust. 6 

pkt 17; 

8) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej i średniowysokiej w odległości mniejszej niż 15,0 m od osi 

skrajnego toru kolejowego; 

9) zakazuje się zanieczyszczania środowiska gruntowo-wodnego powyżej poziomu ustalonego w przepi-

sach odrębnych; 

10) zakazuje się lokalizacji obiektów emitujących do atmosfery substancje powodujące zmniejszenie przej-

rzystości powietrza (dymy, pyły oraz substancje inicjujące kondensację pary wodnej); 

11) południowo zachodnia część obszaru planu przylega do otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego 

„Puszcza Bukowa”, o granicy oznaczonej na rysunku planu; obowiązują rygory chroniące występują-

ce walory krajobrazowe poprzez ustalenia szczegółowe, sformułowane dla poszczególnych terenów 

elementarnych; 

12) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują także w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-

sowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy ogranicza usytuowanie wszystkich budynków na działce budowlanej 

i wszystkich elementów programu architektonicznego wprowadzanych w przyziemiu i parterze bu-

dynków z wyłączeniem wysunięć przed nieprzekraczalną linię zabudowy: 

a) okapów, gzymsów, balkonów, daszków nad wejściami, a także takich części budynków jak gale-

rie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy: do 1,50 m, 

b) innych elementów programu architektonicznego (studzienek doświetlających piwnice, przedsion-

ków oraz elementów strefy wejściowej wspartych na słupach): do 1,50 m, 

c) zewnętrznych warstw termoizolacyjnych i wykończeniowych w przypadku budynków istnieją-

cych: do 0,20 m; 

2) obowiązująca linia zabudowy określa usytuowanie budynku głównego o przeznaczeniu zgodnym z prze-

znaczeniem terenu i sytuowanego na działce budowlanej przylegającej frontem do ulicy lub drogi we-

wnętrznej oznaczonej w planie, gdzie szerokość frontu działki jest nie mniejsza niż 16,0 m; dla bu-

dynków towarzyszących (np. obiekty gospodarcze, garaże) oraz wszystkich budynków sytuowanych 

na działce budowlanej o froncie mniejszym niż 16,0 m albo nie przylegającej frontem do ulicy lub 

drogi wewnętrznej przebieg obowiązującej linii zabudowy wyznacza nieprzekraczalną linię zabudowy; 

3) obowiązująca linia zabudowy wyznacza lico budynku w przyziemiu i parterze elewacji frontowej, 

z dopuszczeniem wycofania w głąb działki budowlanej do 20% powierzchni elewacji; dotyczy 

wszystkich elementów programu architektonicznego z wyłączeniem: 

a) okapów i daszków nad wejściami do budynków: do 1,00 m, 

b) w przypadku budynków istniejących - zewnętrznych warstw termoizolacyjnych i wykończeniowych: 

do 0,20 m; 
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4) linie zabudowy nie ograniczają sytuowania niekubaturowych obiektów budowlanych, w tym: 

a) inżynieryjnych urządzeń sieciowych, 

b) reklam wolnostojących; 

5) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych 

w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio 

przy tej granicy; 

6) ustala się sposób pomiaru wysokości zabudowy: od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 

(z wyłączeniem wejść do pomieszczeń technicznych i garaży) do najwyższego punktu przekrycia da-

chu (z wyłączeniem wyjścia na dach przy dachach płaskich); wysokość obiektów technicznych wyra-

żona w metrach nad poziom morza (bezwzględna) dotyczy rzędnej wysokości najwyższego punktu 

obiektu (z uwzględnieniem wbudowanych urządzeń technicznych); w granicach terenów elementarnych: 

a) D.Z.2006.U.P, D.D.2009.U,MN, D.D.2010.MW,U, D.D.2011.MW,U, D.D.2012.U,P, D.D.2013.U,P, 

D.D.2014.MW,U - pozostających w zasięgu powierzchni podejścia lotniska, 

b) D.Z.2001.UC,U,E, D.Z.2003.U,KS, D.Z.2004.U,P, D.Z.2005.KSP,U, D.Z.2006.U.P, 

D.Z.2019.KDW,KS - pozostających w zasięgu powierzchni przejściowej i poziomej wewnętrznej 

lotniska, 

 obowiązują bezwzględne dopuszczalne całkowite wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, 

określone w dokumentacji rejestracyjnej Lotniska Szczecin-Dąbie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza zlokalizowanych w rejonie podejścia do lotniska, o wy-

sokości zgodnej z przepisami odrębnymi; 

7) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w tym obiektów technicz-

nych do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z pkt 6; 

8) w strefie B ochrony konserwatorskiej, o granicach oznaczonych na rysunku planu, działania inwesty-

cyjne dostosowuje się do zachowania i uczytelnienia historycznej kompozycji zespołu zabudowy oraz 

nawiązaniem formą nowych budynków do kompozycji obiektów zabytkowych poprzez m.in.: 

a) uzupełnienia pierzei ulic: Gryfińska, Wiosenna, 

b) krycie nowych budynków lokalizowanych w pierzejach ulic: Gryfińska, Wiosenna, dachami stro-

mymi symetrycznymi (np. kalenicowe, mansardowe), 

c) stosowanie ceramicznego pokrycia dachów stromych; 

9) w strefie B ochrony konserwatorskiej dopuszcza się oznakowania prowadzonej działalności gospodar-

czej wyłącznie w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej, bezpośrednio przy wejściu do 

lokalu użytkowego lub na ogrodzeniu posesji - w przypadku, gdy odległość elewacji frontowej od gra-

nicy działki przekracza 5,0 m; 

10) w strefie B ochrony konserwatorskiej zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeń technicznych na 

elewacjach budynków od strony ul. Gryfińskiej i ul. Wiosennej; zakaz nie dotyczy rur spustowych, in-

stalacji odgromowych, kanałów wentylacji mechanicznej, żaluzji wlotów i wylotów wentylacji me-

chanicznej nie wystających poza lico budynku a także szafek gazowych, elektroenergetycznych 

i telekomunikacyjnych; 

11) ustala się strefę E ochrony ekspozycji widoków w kierunku Wzgórz Bukowych, oznaczoną na rysunku 

planu, obejmującą zachodnią część terenów elementarnych: D.Z.2001.UC,U,E, D.Z.2015.KD.Z, 

D.D.2017.KD.L; w strefie brzegowej strefy E ustalenia planu kształtują kompozycję i strukturę zago-

spodarowania pierwszego planu eksponowanych widoków w kierunku Wzgórz Bukowych poprzez 

ograniczenia zabudowy tymczasowej i w zakresie kształtowania przegród widokowych; warunki eks-

pozycji określają ustalenia szczegółowe: linii zabudowy, form zabudowy i zagospodarowania terenu, 

sformułowane dla poszczególnych terenów elementarnych; 

12) nowe i przekształcane zainwestowanie realizuje w dostosowaniu do wymogów harmonijnej pierzei 

ul. Gryfińskiej (na odcinku od ul. A. Struga do ul. Wiosennej), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

w zakresie kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, sformułowanymi dla po-

szczególnych terenów elementarnych; pierzeje ul. Gryfińskiej uzupełnia się nową zabudową i zielenią 

wysoką pomiędzy budynkami; w liniach rozgraniczających ul. Gryfińskiej (teren elementarny 

D.Z.2015.KD.Z) ogranicza się wprowadzanie przegród widokowych w postaci samodzielnych obiek-

tów budowlanych jak np. ekrany akustyczne i reklamy wolno stojące; 

13) ustala się ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych w ustaleniach 

szczegółowych i oznaczonych na rysunku planu poprzez utrzymanie: gabarytów wysokościowych, 

formy dachu, kompozycji elewacji, wystroju architektonicznego i wyglądu stolarki okiennej w elewa-

cjach frontowych; w przypadku konieczności rozbiórki obiektu zabytkowego ze względów technicz-

nych nakazuje się wykonanie inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej oraz przekazanie jej organowi 

ds. ochrony zabytków, a następnie odtworzenie obiektu w pierwotnej lokalizacji, zgodnie z wykonaną 

inwentaryzacją; 
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14) przy lokalizacji nowych obiektów użyteczności publicznej - w granicach działki budowlanej realizuje 

się odpowiednie do rodzaju obiektu i sposobu zagospodarowania terenu rozwiązania przestrzenne 

wynikające z przepisów obrony cywilnej i bezpieczeństwa pożarowego; 

15) zakazuje się lokalizacji nowych, odrębnych lokali usługowych z wejściem usytuowanym poniżej po-

ziomu chodnika; 

16) obiekty gospodarcze z pojemnikami do gromadzenia odpadów stałych wbudowuje się w budynki lub 

sytuuje w otoczeniu zieleni parawanowej; 

17) zakazuje się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu za wyjątkiem: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowego użytkowa-

nia niezgodnego z przeznaczeniem terenu lecz istniejącego legalnie, do czasu zmiany zagospoda-

rowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

b) tymczasowego użytkowania terenu stanowiącego kontynuację dotychczasowego użytkowania, 

do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

c) zgodnych z przeznaczeniem terenu tymczasowych obiektów usługowych, gospodarczych 

i magazynowych, na okres nie dłuższy niż 3 lata, 

d) zapleczy budowy inwestycji, realizowanych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 

e) zagospodarowania tymczasowego dopuszczonego w ustaleniach szczegółowych, wynikającego 

z konieczności zastosowania rozwiązań przejściowych przy realizacji planu; 

18) dopuszcza się zachowanie i adaptację zainwestowania (w tym zabudowy) i użytkowania terenu nie-

zgodnego z planem lecz istniejącego legalnie w dniu wejścia w życie niniejszego planu - do czasu 

zmiany zagospodarowania i przeznaczenia terenu na zgodne z planem; istniejące legalnie budynki mo-

gą być poddawane remontom kapitalnym i modernizacjom bez prawa powiększania kubatury budynku 

i liczby mieszkań w przypadku budynków mieszkalnych (zakaz powiększania kubatury budynku nie 

dotyczy rozbudowy o urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu); 

19) lokalizację nowego i przedłużenie lokalizacji istniejącego zagospodarowania tymczasowego warunkuje 

się łącznym spełnieniem wymogów: 

a) dostosowaniem zagospodarowania, a w szczególności standardu wykonania (rodzaj materiałów 

elewacyjnych) obiektów tymczasowych do krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

b) nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej oraz dla przeprowa-

dzenia sieci inżynieryjnych, 

c) możliwością likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub możliwością wykorzy-

stania zagospodarowania tymczasowego do celów zgodnych z planem; 

20) dopuszcza się lokalizację reklam z wyjątkiem: 

a) lokalizacji reklam wolno stojących w strefie ochrony konserwatorskiej B, 

b) lokalizacji reklam wolno stojących przesłaniających obiekty zabytkowe, 

c) lokalizacji reklam wbudowanych na elewacjach frontowych obiektów zabytkowych, 

d) lokalizacji reklam mogących zakłócać warunki mieszkaniowe poprzez emisję pulsującego światła, 

e) sytuowania reklam wbudowanych na dachu nad najwyższą kondygnacją budynku, powyżej: okapu, 

gzymsu, attyki, 

f) innych lokalizacji reklam w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych; 

 powyższe ograniczenia nie dotyczą tradycyjnych słupów ogłoszeniowych oraz banerów i siatek re-

klamowych instalowanych w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych - na elewacjach 

budynków, rusztowaniach, ogrodzeniach lub wyposażeniu placu budowy; 

21) lokalizację reklam w pasach drogowych warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji 

kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych oraz dla prowa-

dzenia sieci inżynieryjnych; 

22) lokalizację obiektów małej architektury oraz lokalizację nowych i przedłużanie lokalizacji istniejących 

obiektów stanowiących niezbędne wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego, takich jak 

budki telefoniczne, kioskowiaty i wiaty przystankowe, kosze na śmieci, ławki parkowe, lampy, trady-

cyjne słupy ogłoszeniowe, pomniki, formy plastyczne itp. warunkuje się: 

a) dostosowaniem obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

b) brakiem kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, 

c) nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umiesz-

czania znaków i sygnałów drogowych; 

23) budynki sytuowane w odległości mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego lub mniejszej 

niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wzdłuż 

terenów kolejowych oznaczonymi na rysunku planu, realizuje się z zastosowaniem rozwiązań (np. 

konstrukcyjnych, ochronnych) uniemożliwiających: 

a) spowodowanie zagrożenia życia ludzi i bezpieczeństwa mienia, 
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b) spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania ruchu kolejowego, 

c) wywołanie zakłóceń działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego; 

24) w strefie ochrony konserwatorskiej B zakazuje się realizacji ogrodzeń (w szczególności od strony 

ul. Gryfińskiej) z prefabrykowanych przęseł betonowych: pełnych lub ażurowych; 

25) ustalenia kompozycji i form zabudowy obowiązują także w przypadku nowego zagospodarowania 

tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania podziałów gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego zagospodarowania tymczasowego, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

2) placów i dojazdów urządzonych jako zagospodarowanie tymczasowe nie uznaje się za dostęp do dro-

gi publicznej dla terenów przyległych; 

3) zakazuje się wydzielania działek po obrysie budynków bez wydzielenia terenu przynależnego i nie-

zbędnego do racjonalnego korzystania z budynku, ustalenie nie dotyczy sytuacji wyznaczenia po ob-

rysie budynku jednej z granic terenu przynależnego zabudowie istniejącej w dniu wejścia w życie ni-

niejszego planu oraz w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej; 

4) minimalną szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej, określoną w ustaleniach szczegółowych, 

ustala się wyłącznie dla działek budowlanych bezpośrednio przylegających do ulic i dróg wewnętrz-

nych oznaczonych w planie, przy czym w przypadku działki przylegającej do kilku ulic lub dróg we-

wnętrznych; ustalenie dotyczy frontu przy ulicy lub drodze wskazanej w ustaleniach szczegółowych, 

albo w przypadku braku wskazania - co najmniej jednego frontu; nie uznaje się za działkę budowlaną 

działki gruntu stanowiącej wyłącznie dojazd do działek budowlanych nie przylegających frontem do 

ulic i dróg wewnętrznych; ustalenie obowiązuje z zastrzeżeniem pkt 6; 

5) przy wydzielaniu działek budowlanych przylegających frontem do ulic lub dróg wewnętrznych, ozna-

czony w ustaleniach szczegółowych kąt nachylenia nowych granic działek budowlanych dotyczy wy-

łącznie granic stykających się z linią rozgraniczającą ulicy lub drogi wewnętrznej; 

6) oznaczone w ustaleniach szczegółowych zasady parcelacji nie obowiązują przy wydzielaniu działek 

budowlanych dla inżynieryjnych urządzeń sieciowych i obiektów inżynieryjnych; 

7) określone w ustaleniach szczegółowych warunki parcelacji nie obowiązują przy wydzielaniu działek 

gruntu na przyłączenie do sąsiedniej posesji w celu umożliwienia prawidłowego i racjonalnego korzy-

stania z budynku lub urządzeń położonych na tej posesji lub umożliwienia jej racjonalnej zabudowy 

i poprawy warunków zagospodarowania (korekty podziałów własnościowych); 

8) dopuszcza się scalanie działek położonych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-

szenia ich powierzchni lub umożliwienia dokonania nowego podziału zgodnego z ustaleniami szczegó-

łowymi planu; 

9) oznaczone na rysunku planu granice terenów elementarnych wyznaczają granice podziałów parcela-

cyjnych; 

10) przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu; 

11) dopuszcza się wydzielanie dla stacji transformatorowych działek budowlanych o powierzchni nie-

zbędnej dla ich prawidłowego funkcjonowania, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi pu-

blicznej, z zastrzeżeniem punktu 12; 

12) niezależnie od ustaleń szczegółowych dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia działki o po-

wierzchni maksymalnej 120 m², dla stacji transformatorowej; ustalenie nie dotyczy terenów stacji 

transformatorowych oznaczonych w planie symbolem E. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istniejących i projektowanych dróg pu-

blicznych i wewnętrznych, połączonych z zewnętrznym układem komunikacyjnym miasta; 

2) powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewniać 

będą ulice istniejące: ulica D.Z.2015.KD.Z (ul. Gryfińska), fragment ul. Gryfińskiej położony poza ob-

szarem planu, ulica D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa) oraz ulica D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna); 

3) w obszarze planu znajduje się teren D.Z.2016.KD.Z (ul. Wiosenna) przeznaczony na ulicę zbiorczą, 

bez bezpośredniego powiązania komunikacyjnego z obszarem planu; 

4) dla ul. Andrzeja Struga klasy technicznej GP, przylegającej do obszaru planu, obowiązuje zakaz bez-

pośredniej obsługi terenów otaczających z jezdni głównych; 
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5) realizację każdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, przebudowę, nadbudowę lub 

zmianę sposobu użytkowania obiektu istniejącego warunkuje się zapewnieniem na terenie przedsię-

wzięcia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniejszej niż ta, 

która wynika z przyrostu potrzeb parkingowych wywołanych realizacją przedsięwzięcia; 

6) w przypadku braku możliwości realizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie 

przedsięwzięcia dopuszcza się ich lokalizację w granicach innego terenu wskazanego w ustaleniach 

szczegółowych; 

7) do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych przyjmuje się na-

stępujące minimalne wskaźniki liczby miejsc postojowych: 

L.p. 
Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaźnik liczby miejsc 

postojowych 

1. budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie 2 

2. budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 

3. hotele, pensjonaty 2 łóżka 1 

4. domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych 15 łóżek 1 

5. placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 zatrudnionych 2 

6. przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 12 dzieci 1 

7. 
przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 

adwokackie, itp. 

1 gabinet 1 

8. sklepy o powierzchni sprzedaży do 2000 m² 40 m² pow. sprzedaży 1 

9. 
sklepy, domy towarowe o powierzchni 

sprzedażowej powyżej 2000 m²  

30 m² pow. sprzedaży 1 

10. 
obiekty wystawowe 10 użytkowników 

jednocześnie 

1 

11. obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² pow. użytkowej* 1 

12. gastronomia 10 msc konsumpc. 3 

13. biura, urzędy, poczty, banki 30 m² pow. użytkowej* 1 

14. 
sale konferencyjne 5 użytkowników 

jednocześnie 

1 

15. kina, teatry 4 miejsca siedzące 1 

16. 
rozrywka (puby, dyskoteki, salony gier itp.) 10 użytkowników 

jednocześnie 

1 

17. 
stacja paliwowa (z wyłączeniem stacji 

samoobsługowej) 

1 obiekt 5 

18. 
myjnie samochodowe (jako samodzielny obiekt) 1 stanowisko  

 do mycia 

1 

19. 
stacje diagnostyczne, punkty wymiany oleju, opon 

itp. 

1 stanowisko 2 

20. warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stanowisko naprawcze 3 

21. rzemiosło usługowe 50 m² pow. użytkowej 1 

22. place składowe, hurtownie, magazyny 5 zatrudnionych** 2 

23. zakłady produkcyjne 5 zatrudnionych** 1 

24. usługi różne 100 m² pow. użytkowej 1 

* do powierzchni użytkowej, w przypadku obliczeń zapotrzebowania miejsc postojowych, nie zalicza się: po-

wierzchni garaży i urządzeń technicznych, magazynów, archiwów, itp. 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

 

8) realizację każdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, przebudowę, nadbudowę lub 

zmianę sposobu użytkowania obiektu istniejącego warunkuje się zapewnieniem na terenie przedsię-

wzięcia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla rowerów, nie mniejszej niż ta, która wynika 

z przyrostu potrzeb parkingowych wywołanych realizacją przedsięwzięcia; 

9) w przypadku braku możliwości realizacji miejsc postojowych dla rowerów na terenie przedsięwzięcia 

dopuszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego na chodniku pod warunkiem nie powodo-

wania ograniczeń w ruchu pieszych; 
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10) do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla rowerów przyjmuje się następujące minimal-

ne wskaźniki liczby miejsc postojowych: 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaźnik liczby  

 miejsc 

postojowych 

1. budynki mieszkalne jednorodzinne nie określa się 

2. budynki mieszkalne wielorodzinne nie określa się 

3. hotele, pensjonaty 50 łóżek 1 

4. domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych 30 łóżek 1 

5. placówki opiekuńczo-wychowawcze nie określa się 

6. przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 24 dzieci 1 

7. przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, 

itp. 

nie określa się 

8. sklepy o powierzchni sprzedaży do 2000 m² 100 m² pow. sprzedaży 1 

9. sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedażowej 

powyżej 2000 m²  

200 m² pow. sprzedaży 1 

10. obiekty wystawowe 20 użytkowników 

jednocześnie 

1 

11. obiekty ekspozycyjno-handlowe 200 m² pow. sprzedaży 1 

12. gastronomia nie określa się 

13. biura, urzędy, poczty, banki 100 m² pow. użytkowej* 1 

14. sale konferencyjne nie określa się 

15. kina, teatry 20 miejsc siedzących 1 

16. rozrywka (puby, dyskoteki, salony gier itp.) nie określa się 

17. stacja paliwowa (z wyłączeniem stacji samoobsługowej) nie określa się 

18. myjnie samochodowe (jako samodzielny obiekt) nie określa się 

19. stacje diagnostyczne, punkty wymiany oleju, opon nie określa się 

20. warsztaty pojazdów mechanicznych nie określa się 

21. rzemiosło usługowe 20 zatrudnionych** 1 

22. place składowe, hurtownie, magazyny 25 zatrudnionych** 1 

23. zakłady produkcyjne 10 zatrudnionych** 1 

24. usługi różne 250 m² pow. użytkowej 1 

* do powierzchni użytkowej, w przypadku obliczeń zapotrzebowania miejsc postojowych, nie zalicza się: po-

wierzchni garaży i urządzeń technicznych, magazynów, archiwów, itp. 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie; 

 

11) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe określone w pkt 5 i 8 nie obowiązują 

w przypadku: 

a) zagospodarowania tymczasowego wywołującego potrzeby parkingowe do 3 miejsc postojowych 

i ustanowione na okres do 3 lat, 

b) zagospodarowania tymczasowego związanego z użytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.), 

c) adaptacji poddaszy oraz mieszkań na lokale usługowe i mieszkania funkcyjne oraz w przypadku 

innych obiektów (terenów) wywołujących potrzeby parkingowe do 1 miejsca postojowego; 

12) pokazane na rysunku planu przebiegi ścieżek rowerowych są przebiegami przybliżonymi; ustalenie 

przebiegu ścieżki rowerowej w przekroju pasa drogowego nastąpi na etapie projektu budowlanego 

ulicy chyba, że przebieg uściślony będzie w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych; 

13) oprócz przebiegów ścieżek rowerowych wskazanych na rysunku planu dopuszcza się prowadzenie 

ścieżek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być pro-

wadzone sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem pkt 15; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsługi danego terenu elementarnego, z zastrzeżeniem pkt 15; 

3) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację inżynieryjnych urządzeń sieciowych poza liniami rozgra-

niczającymi ulic na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych; 
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4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejących oraz budowę nowych sieci uzbrojenia 

terenu wraz z realizacją niezbędnych inżynieryjnych urządzeń sieciowych obsługujących ustalone pla-

nem przeznaczenie terenu; 

5) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i nowej sieci wodociągowej zasilanej z istniejących sieci i magistrali 

wodociągowej w ulicach: Hangarowej, Wiosennej, Gryfińskiej; 

6) system wodociągowy należy realizować: 

a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

b) z uwzględnieniem zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpoża-

rowych; 

7) odprowadzanie ścieków sanitarnych ustala się istniejącym i nowym systemem grawitacyjno - tłocznej 

kanalizacji sanitarnej do kolektora sanitarnego w ul. Gryfińskiej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gry-

fińskiej, Hangarowej, Wiosennej; 

8) odprowadzanie wód opadowych ustala się istniejącą i nową kanalizacją deszczową po podczyszczeniu 

w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych do kolektora deszczowego w ul. Hanga-

rowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Gryfińskiej, Hangarowej, Wiosennej, Struga; 

9) dla nowo realizowanej zabudowy do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach, 

dopuszcza się: 

a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do indywidualnych i lokalnych zbiorników bezodpływowych, 

b) odprowadzenie wód deszczowych do indywidualnych zbiorników umożliwiających gromadzenie 

wód opadowych; 

10) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i nowej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia w ulicach: Gryfiń-

skiej, Hangarowej, Wiosennej; 

11) zaopatrzenie w ciepło z ciepłowni rejonowej „Dąbska” poprzez istniejące i nowe sieci cieplne w ul. Gry-

fińskiej, Hangarowej, Wiosennej, a także poprzez lokalne i indywidualne źródła ciepła; 

12) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących: niskoemisyjne 

instalacje grzewcze na paliwo stałe, gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne źródła 

energii jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszczeń spełniają-

cych warunki ochrony środowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie z przepi-

sami prawa geologicznego i górniczego; 

13) dopuszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych źródeł wytwarzających w skojarzeniu ciepło i ener-

gię elektryczną; 

14) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablo-

wych i napowietrznych 15 kV i 0,4 kV poprzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

15) dopuszcza się realizację infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia określone w planie nie dotyczą infrastruktury i sieci tele-

komunikacyjnej, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania oraz eksplo-

atacji; 

16) obsługa telekomunikacyjna z infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej; dopuszcza się przebudowę, 

rozbudowę, remont, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, 

wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania oraz eksploatacji; 

17) ustala się czasowe gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach zlokalizowanych na poszczególnych 

posesjach a następnie wywożenia ich na składowisko odpadów stałych, sposób gromadzenia odpa-

dów winien zapewnić możliwość ich selektywnej zbiórki; 

18) nowe sieci inżynieryjne oraz sieci istniejące, przeznaczone do przebudowy, należy prowadzić jako 

podziemne; 

19) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, cieplna 2 x 40 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny D.Z.2001.UC,U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², obiekty ekspozycyjno-handlowe, stacja transformatorowa; 

2) dopuszcza się wprowadzenie usług wyłącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o powierzchni sprzedaży do 2000 m², 

b) gastronomia, 
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c) wystawiennictwo, 

d) rozrywka i kultura, 

e) administracja i obsługa biznesu, 

f) obsługa firm i klientów; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji paliwowej z usługami towarzyszącymi wyłącznie w pierzei ul. Hanga-

rowej, z wyłączeniem samochodowych warsztatów: naprawczych i diagnostyki samochodowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni działki budowlanej; 

2) dopuszcza się wycinkę samosiewów drzew i krzewów, przy czym powstały ubytek zieleni wymaga 

ekwiwalentnej rekompensaty; 

3) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej; 

4) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi wyposaża się w zabezpieczenia 

techniczne gwarantujące nie przekroczenie wewnątrz nich dopuszczalnych poziomów: zanieczyszczeń 

pyłowych, dźwięku oraz wibracji; 

5) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej z zastosowaniem nasa-

dzeń zieleni wyłącznie niskiej i średniowysokiej, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej, ul. A. Struga i ul. Hangarowej, oznaczone 

na rysunku planu; 

2) ustala się zamknięcie kompozycyjne widoków od strony: węzła komunikacyjnego A. Struga - Gryfiń-

ska i ul. A. Struga (odcinek ulicy poza granicami planu) w formie zabudowy kubaturowej, oznaczone 

na rysunku planu; 

3) nową zabudowę stanowiącą zamknięcie kompozycyjne określone w pkt 2 realizuje się jako obiekt 

o szczególnych wymaganiach budowlanych; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 65% powierzchni działki budowlanej; 

5) maksymalna wysokość: 

a) zabudowy o charakterze stałym z wyjątkiem zamknięcia kompozycyjnego: 2 kondygnacje nad-

ziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy w formie zamknięcia kompozycyjnego określonego w pkt 2: 4 kondygnacje nadziemne 

do 18 m n.p.m., 

c) zabudowy o charakterze tymczasowym: 4,5 m, 

d) obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego zgodnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

e) reklam wolno stojących: do 4,5 m; 

6) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) budynki kryje się dachami o innej geometrii niż dachy strome, dopuszcza się zastosowanie dachów 

stromych nad wejściami do budynków; formy przekryć dachowych dostosowuje się do potrzeb wy-

eksponowania zamknięcia kompozycyjnego, określonego w pkt 2; 

8) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, 

z zastrzeżeniem pkt 5 lit. e oraz pkt 10; 

9) realizację nowej zabudowy kubaturowej dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o parame-

trach zgodnych z ust. 4; 

10) zachodnią część terenu elementarnego obejmuje się strefą E ochrony ekspozycji widoków w kierunku 

Wzgórz Bukowych, o granicach oznaczonych na rysunku planu; w granicach strefy E zakazuje się re-

alizacji reklam wolno stojących w formie typowych tablic na nośnikach reklamowych, o powierzchni 

przekraczającej 2,0 m², oraz ekranów akustycznych w formie samodzielnych obiektów budowlanych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1200 m²; 

2) nowe działki budowlane wydziela się pod warunkiem, że przylegają do ulicy D.D.2017.KD.L 

(ul. Hangarowa); 

3) kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Hangarowej 

w terenie elementarnym D.D.2017.KD.L zawarty w przedziale: od 85° do 90°; 

4) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej od strony terenu elementarnego D.D.2017.KD.L 

(ul. Hangarowa): 30,0 m; 

5) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu D.D2017.KD.L (ul. Hangarowa); 

2) dopuszcza się zjazd z ul. Struga (odcinek ulicy poza granicami planu) poprzez drogę wspomagającą; 

3) dopuszcza się powiązanie komunikacyjne z terenem D.Z.2003.U,P,KS; 

4) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5; 

5) dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² dopuszcza się bilansowanie 

zapotrzebowania na miejsca postojowe w granicach wydzielonego parkingu dla samochodów osobo-

wych w terenie elementarnym D.Z.2003.U,P,KS. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2001.UC,U,E, 

D.Z.2015.KD.Z, D.D.2017.KD.L i ul. Struga (poza granicami planu); 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci: 

wodociągowej, cieplnej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rurociągu tłocznego 

ścieków sanitarnych, rurociągu tłocznego wód deszczowych; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych; 

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont urządzeń podczyszczalni wód deszczowych; 

5) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę nowych stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV; dopuszcza się wolno stojące lub do-

budowane stacje transformatorowe o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 8. Teren elementarny D.Z.2002.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego; 

2) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej, zgodnie z § 6 ust. 2 

pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) maksymalna wysokość zabudowy: 4,5 m; 

4) budynek kryje się dachem płaskim; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych podziałów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa); 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

ustala się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenerge-

tycznej 15 kV. 

§ 9. Teren elementarny D.Z.2003.U,P,KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, magazyny; 

2) dopuszcza się wprowadzenie usług z zakresu: 

a) gastronomia, 

b) wystawiennictwo, 

c) rozrywka i kultura, 

d) administracja i obsługa biznesu, 

e) handel w obiektach o powierzchni sprzedaży do 2000 m², 

f) obsługa firm i klientów; 
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3) dopuszcza się lokalizację wydzielonego parkingu dla samochodów osobowych do obsługi terenów 

sąsiednich, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² zlokalizowanych 

w terenie elementarnym D.Z.2001,UC,U,E; 

4) zakazuje się lokalizacji samochodowych warsztatów naprawczych oraz stacji paliwowych; 

5) ustala się pas techniczny dla przebiegu sieci inżynieryjnych, oznaczony na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni działki budowlanej; 

2) przy realizacji parkingu nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w liczbie zgodnej ze wskaźnikiem: 

minimum 1 drzewo na 8 miejsc postojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się pomiędzy stano-

wiskami postojowymi lub bezpośrednio wzdłuż granicy parkingu lub wzdłuż granic z terenami elemen-

tarnymi: D.Z.2015.KD.Z, D.D.2017.KD.L; 

3) zabudowę lokalizowaną od strony terenu D.Z.2015.KD.Z (ul. Gryfińska) realizuje się z zastosowaniem 

rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku i wibracji 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

4) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej, zgodnie z § 6 ust. 2 

pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej, ul. Hangarowej oraz kolektora sanitarnego 

określonego w ust. 6 pkt 2, oznaczone na rysunku planu; 

2) minimalna odległość nowej zabudowy od kolektora sanitarnego: 5,0 m; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 

4) maksymalna wysokość: 

a) zabudowy o charakterze stałym: 3 kondygnacje nadziemne do 15,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 6,5 m, 

c) obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego zgodnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam wolno stojących: do 4,5 m; 

5) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) budynki kryje się dachami o innej geometrii niż strome, dopuszcza się zastosowanie dachów stro-

mych nad wejściami do budynków; 

7) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, 

z zastrzeżeniem pkt 4 lit. d; 

8) od strony ul. Gryfińskiej i ul. Hangarowej konstrukcja ogrodzeń ażurowa, z dopuszczeniem zastoso-

wania murowanych elementów konstrukcyjnych; 

9) dopuszcza się lokalizacje reklam wyłącznie o treści związanej z prowadzoną działalnością. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1200 m²; 

2) nowe działki budowlane wydziela się pod warunkiem, że przylegają do ulicy D.D.2017.KD.L 

(ul. Hangarowa); 

3) kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.2017.KD.L 

(ul. Hangarowa) zawarty w przedziale: od 60° do 90°; 

4) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: 24,0 m; 

5) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa); 

2) dopuszcza się powiązanie komunikacyjne z terenami D.Z.2001.UC,U,E i D.Z.2004.U,P; 

3) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5; 

4) w granicach wydzielonego parkingu dla samochodów osobowych dopuszcza się bilansowanie zapotrze-

bowania na miejsca postojowe dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

zlokalizowanych w terenie elementarnym D.Z.2001.UC,U,E. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2015.KD.Z, 

D.D.2017.KD.L, D.Z.2001.UC,U,E, D.Z.2003.U,P,KS; 
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2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej w pasie technicznym dla przebiegu sieci inżynieryjnych, 

oznaczonym na rysunku planu. 

§ 10. Teren elementarny D.Z.2004.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, magazyny; 

2) zakazuje się lokalizacji samochodowych warsztatów naprawczych; 

3) dopuszcza się wprowadzenie usług wyłącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o powierzchni sprzedaży do 2000 m², 

b) usługowa działalność rzemieślnicza, 

c) gastronomia, 

d) wystawiennictwo, 

e) rozrywka i kultura, 

f) administracja i obsługa biznesu, 

g) obsługa firm i klientów; 

4) dopuszcza się adaptacje istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub lokali mieszkalnych na obiekty lub 

lokale usługowe; 

5) zakazuje się powiększania ilości lokali mieszkalnych; dopuszcza się rozbudowę lokalu mieszkalnego 

wyłącznie w przypadku przekształcenia na mieszkanie funkcyjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej: 25%, z zastrzeże-

niem § 6 ust. 2 pkt 4; 

2) zabudowę lokalizowaną od strony terenu D.Z.2015.KD.Z (ul. Gryfińska) realizuje się z zastosowaniem 

rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku i wibracji 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3) przy realizacji parkingu nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w liczbie zgodnej ze wskaźnikiem: 

minimum 1 drzewo na 8 miejsc postojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się pomiędzy stano-

wiskami postojowymi lub bezpośrednio wzdłuż granicy parkingu lub wzdłuż granic z terenami elemen-

tarnymi: D.Z.2015.KD.Z, D.D.2017.KD.L; 

4) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej, zgodnie z § 6 ust. 2 

pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej, ul. Hangarowej, oznaczone na rysunku 

planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 

3) maksymalna wysokość: 

a) zabudowy o charakterze stałym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 4,5 m, 

c) obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego zgodnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam wolno stojących: do 4,5 m; 

4) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

5) budynki kryje się dachami o innej geometrii niż strome, dopuszcza się zastosowanie dachów stro-

mych nad wejściami do budynków; 

6) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, 

z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d; 

7) dopuszcza się lokalizacje reklam wyłącznie o treści związanej z prowadzoną działalnością; 

8) od strony ul. Gryfińskiej i ul. Hangarowej konstrukcja ogrodzeń ażurowa, z dopuszczeniem zastoso-

wania murowanych elementów konstrukcyjnych; 

9) tymczasowe obiekty gospodarcze, określone na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1500 m²; 

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej od strony ul. Gryfińskiej i ul. Hangarowej: 

24,0 m; 

3) kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.2017.KD.L 

(ul. Hangarowa) zawarty w przedziale: od 70° do 90°; 
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4) zakazuje się wydzielania nowych działek budowlanych nie przylegających do ul. Hangarowej; 

5) dopuszcza się powiększenie działek budowlanych przy ul. Gryfińskiej o nieruchomości gruntowe przy-

legające do ul. Hangarowej, m.in. w celu umożliwienia głównego dojazdu do terenu inwestycji z tere-

nu elementarnego D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa); 

6) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa) lub D.Z.2015.KD.Z (ul. Gryfińska); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2015.KD.Z, 

D.D.2017.KD.L, D.Z.2003.U,P,KS. 

§ 11. Teren elementarny D.Z.2005.KSP,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: stacja paliwowa z usługami towarzyszącymi; 

2) dopuszczalny zakres usług towarzyszących: 

a) handel detaliczny w lokalu o powierzchni sprzedaży do 100 m², 

b) gastronomia, 

c) obsługa pojazdów; 

3) dopuszczalne obiekty obsługi pojazdów: myjnia, stanowisko przeglądowe, stacja diagnostyczna, wy-

miana opon, wymiana oleju; 

4) ustala się pas techniczny dla przebiegu sieci inżynieryjnych, oznaczony na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej: 25%; 

2) przy realizacji parkingu nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w liczbie zgodnej ze wskaźnikiem: 

minimum 1 drzewo na 8 miejsc postojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się pomiędzy stano-

wiskami postojowymi lub bezpośrednio wzdłuż granicy parkingu lub wzdłuż granic z terenami elemen-

tarnymi: D.Z.2015.KD.Z, D.D.2017.KD.L; 

3) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej, zgodnie z § 6 ust. 2 

pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej, ul. Hangarowej, oznaczone na rysunku 

planu; 

2) minimalna odległość nowej zabudowy od kolektora deszczowego: 5,0 m; 

3) ustala się zamknięcie kompozycyjne widoku od strony skrzyżowania ul. Hangarowej i ul. Gryfińskiej, 

oznaczone na rysunku planu, w formie zabudowy kubaturowej; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 

5) maksymalna wysokość: 

a) zabudowy o charakterze stałym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 4,5 m, 

c) obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego zgodnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam wolno stojących: do 6,5 m; 

6) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) budynki kryje się dachami o innej geometrii niż dachy strome; formy przekryć dachowych dostosowu-

je się do potrzeb wyeksponowania zamknięcia kompozycyjnego, określonego w pkt 2; 

8) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, 

z zastrzeżeniem pkt 5 lit. d; 

9) tymczasowe obiekty gospodarcze, oznaczone na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych podziałów terenu; 

2) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa) lub D.Z.2015.KD.Z (ul. Gryfińska); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2015.KD.Z, 

D.D.2017.KD.L, D.Z.2004.U,P; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont kolektora deszczowego w pasie technicznym dla 

przebiegu sieci inżynieryjnych, oznaczonym na rysunku planu; 

3) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV; wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 12. Teren elementarny D.Z.2006.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, magazyny; 

2) dopuszcza się wprowadzenie usług wyłącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o powierzchni sprzedaży do 2000 m², 

b) usługowa działalność rzemieślnicza, 

c) gastronomia, 

d) wystawiennictwo, 

e) rozrywka i kultura, 

f) administracja i obsługa biznesu, 

g) obsługa firm i klientów, 

h) stacja paliwowa; 

3) lokalizacje stacji paliwowej z usługami towarzyszącymi dopuszcza się wyłącznie pomiędzy zabudową 

zlokalizowana przy ul. Gryfińskiej 108 a 113; 

4) jako usługi towarzyszące stacji paliwowej, dopuszcza się min. lokalizację obiektów obsługi pojazdów: 

myjnia, stanowisko przeglądowe, stacja diagnostyczna z jednym stanowiskiem drobnych napraw sa-

mochodów osobowych, wymiana opon, wymiana oleju; 

5) dopuszcza się adaptacje istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub lokali mieszkalnych na obiekty lub 

lokale usługowe; 

6) zakazuje się powiększania ilości lokali mieszkalnych; dopuszcza się rozbudowę lokalu mieszkalnego 

wyłącznie w przypadku przekształcenia na mieszkanie funkcyjne; 

7) ustala się pasy techniczne dla przebiegu sieci inżynieryjnych, oznaczone na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej: 25%, z zastrzeże-

niem § 6 ust. 2 pkt 4; 

2) zabudowę lokalizowaną od strony terenu D.Z.2015.KD.Z (ul. Gryfińska) realizuje się z zastosowaniem 

rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku i wibracji 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3) od strony terenów kolejowych stosuje się rozwiązania techniczne przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 

się hałasu od komunikacji kolejowej jak np. dźwiękochłonne okładziny elewacyjne lub ekrany aku-

styczne, zwarta zieleń o charakterze izolacyjnym w formie żywopłotów - przy uwzględnieniu ograni-

czeń wynikających z usytuowania podziemnego uzbrojenia terenu; 

4) przy realizacji parkingu nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w liczbie zgodnej ze wskaźnikiem: 

minimum 1 drzewo na 8 miejsc postojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się pomiędzy stano-

wiskami postojowymi lub bezpośrednio wzdłuż granicy parkingu lub wzdłuż granicy z terenem ele-

mentarnym D.Z.2015.KD.Z; 

5) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej z zastosowaniem ga-

tunków roślin odpornych na zanieczyszczenia, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej wraz z węzłem ul. A. Struga (D.Z.2015.KD.Z), 

linii kolejowej (poza granicami planu) oraz od drogi wewnętrznej (D.Z.2019.KDW,KS) oraz kolektorów 

sanitarnych i deszczowych określonych w ust. 6 pkt 2, oznaczone na rysunku planu; 
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2) obowiązujące linie zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej (D.Z.2015.KD.Z) i ul. A. Struga (odcinek ulicy 

poza granicami planu), oznaczone na rysunku planu; 

3) minimalna odległość nowej zabudowy od kolektorów sanitarnych i deszczowych: 5,0 m; 

4) ustala się zamknięcia kompozycyjne widoków od strony: 

a) węzła komunikacyjnego A. Struga - Gryfińska, 

b) skrzyżowania ul. Hangarowej i ul. Gryfińskiej, 

oznaczone na rysunku planu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 65% powierzchni działki budowlanej; 

6) maksymalna wysokość: 

a) zabudowy o charakterze stałym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 6,5 m, 

c) obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 6, 

d) reklam wolno stojących: do 4,5 m; 

7) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

8) budynki kryje się dachami o innej geometrii niż strome, dopuszcza się zastosowanie dachów stro-

mych nad wejściami do budynków; 

9) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, 

z zastrzeżeniem pkt 6 lit. d; 

10) od strony ul. Gryfińskiej konstrukcja ogrodzeń ażurowa, z dopuszczeniem zastosowania murowanych 

elementów konstrukcyjnych; 

11) istniejąca zabudowa i obiekty gospodarcze usytuowane poza obszarem zabudowy wyznaczonym 

obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczone na rysunku planu, przeznaczone 

do likwidacji; 

12) dopuszcza się lokalizacje reklam wyłącznie o treści związanej z prowadzoną działalnością. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1500 m²; 

2) kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego D.Z.2015.KD.Z 

(ul. Gryfińska) zawarty w przedziale: od 85° do 90°; 

3) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: 21,0 m; 

4) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z D.Z.2015.KD.Z (ul. Gryfińska) lub przylegającego do terenu fragmentu ul. Gryfińskiej poło-

żonego poza obszarem planu, z zastrzeżeniem punktu 2; 

2) obsługa zespołu zabudowy usługowo-produkcyjnej przy ul. Gryfińskiej nr 82÷90, istniejącej w dniu 

uchwalenia niniejszego planu, z drogi wewnętrznej w terenie elementarnym D.Z.2019.KDW,KS; 

3) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5; 

4) dla zespołu zabudowy usługowo-produkcyjnej przy ul. Gryfińskiej nr 82÷90 dopuszcza się bilanso-

wanie zapotrzebowania na miejsca postojowe na wydzielonym parkingu w terenie elementarnym 

D.Z.2019.KDW,KS. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2006.U,P, 

D.Z.2015.KD.Z, D.Z.2019.KDW,KS, ul. Struga (poza granicami planu), ul. Gryfińskiej (poza granicami 

planu); 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont kolektorów sanitarnych i deszczowych w pasach 

technicznych dla przebiegu sieci inżynieryjnych, oznaczonych na rysunku planu; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci: 

wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 13. Teren elementarny D.Z.2007.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) maksymalna wysokość zabudowy: 4,5 m; 

4) budynek kryje się dachem płaskim; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych podziałów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu D.D.2015.KD.Z (ul. Gryfińska); 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana z sieci elektroenergetycznej 15 kV – z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 14. Teren elementarny D.Z.2008.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) maksymalna wysokość zabudowy: 4,5 m; 

4) budynek kryje się dachem płaskim; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych podziałów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu D.D.2015.KD.Z (ul. Gryfińska); 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana z sieci elektroenergetycznej 15 kV - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 15. Teren elementarny D.D.2009.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem istniejącego lokalu mieszkalnego; 

2) zakazuje się lokalizacji samochodowych warsztatów naprawczych; ustalenie nie dotyczy stacji dia-

gnostycznej samochodów osobowych; 

3) dopuszcza się wprowadzenie usług wyłącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o powierzchni sprzedaży do 400 m², 

b) usługowa działalność rzemieślnicza, 

c) gastronomia, 

d) wystawiennictwo, 

e) rozrywka i kultura, 

f) administracja i obsługa biznesu, 

g) obsługa firm i klientów; 

4) dopuszcza się dotychczasowe funkcjonowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 

czasu adaptacji na obiekt usługowy; 
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5) zakazuje się powiększania ilości lokali mieszkalnych; dopuszcza się powiększenie kubatury budynku 

mieszkalnego wyłącznie w przypadku przekształcenia na obiekt usługowy z mieszkaniem funkcyjnym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni działki budowlanej; 

2) zabudowę lokalizowaną od strony ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) realizuje się 

z zastosowaniem rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

dźwięku i wibracji w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3) od strony terenów kolejowych stosuje się rozwiązania techniczne przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 

się hałasu od komunikacji kolejowej jak np. dźwiękochłonne okładziny elewacyjne lub ekrany aku-

styczne, zwarta zieleń o charakterze izolacyjnym w formie żywopłotów; 

4) przy realizacji parkingu nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w liczbie zgodnej ze wskaźnikiem: 

minimum 1 drzewo na 5 miejsc postojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się pomiędzy stano-

wiskami postojowymi lub bezpośrednio wzdłuż granicy parkingu lub wzdłuż linii rozgraniczającej 

ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu); 

5) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej z zastosowaniem ga-

tunków roślin odpornych na zanieczyszczenia, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) i linii 

kolejowej (poza granicami planu), oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 

3) maksymalna wysokość: 

a) zabudowy o charakterze stałym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 4,5 m, 

c) obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego zgodnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam wolno stojących: do 4,5 m; 

4) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

5) nowe budynki kryje się dachami o innej geometrii niż strome, dopuszcza się zachowanie dachu stro-

mego w budynku przy ul. Gryfińskiej 114; 

6) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, 

z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d; 

7) od strony ul. Gryfińskiej konstrukcja ogrodzeń ażurowa, z dopuszczeniem zastosowania murowanych 

elementów konstrukcyjnych; 

8) obiekty gospodarcze, określone na rysunku planu, usytuowane poza obszarem zabudowy wyznaczo-

nym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych działek budowlanych; 

2) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu z ul. Gryfińskiej położonej poza granicami planu; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w ulicy Gryfińskiej (poza granicami 

planu). 

§ 16. Teren elementarny D.D.2010.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług 

i zabudowa usługowa z dopuszczeniem mieszkań funkcyjnych; 

2) zakres usług zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) w istniejących budynkach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych zakazuje się powiększania 

ilości lokali mieszkalnych; 
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4) w parterach istniejącej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwego rzemio-

sła usługowo-produkcyjnego; 

5) w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) dopuszcza się uzupełnienie istniejącej 

zabudowy wyłącznie zabudową usługową, z możliwością wprowadzenia jednego mieszkania funkcyj-

nego w jednym budynku usługowym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni działki budowlanej; 

2) zabudowę w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) realizuje się z zastosowaniem 

rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku i wibracji 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3) od strony terenów kolejowych wprowadza się zieleń izolacyjną, określoną na rysunku planu, 

w odległości nie mniejszej niż 15,0 m od skrajnego toru kolejowego, z zastosowaniem gatunków ro-

ślin odpornych na zanieczyszczenia, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3; 

4) przebudowę istniejących lokali mieszkalnych oraz wprowadzenie mieszkań funkcyjnych warunkuje się 

zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie wewnątrz mieszkań do-

puszczalnych poziomów: dźwięku i wibracji; 

5) budynki usługowe i wbudowane lokale usługowe, w zależności od rodzaju usług, wyposaża się w zabez-

pieczenia akustyczne gwarantujące nie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu wewnątrz lokali 

mieszkalnych, w tym dopuszczonych w ust. 1 pkt 5; 

6) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej, przy czym w granicach 

obszaru zabudowy (wyznaczonego liniami zabudowy) dopuszcza się zagospodarowanie terenu na cele 

rekreacyjnej zieleni przydomowej, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązująca linia zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu), oznaczo-

na na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony linii kolejowej (poza granicami planu), oznaczone na rysun-

ku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne do 18,0 m; 

5) maksymalna wysokość obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu 

lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) teren obejmuje się strefą B ochrony konserwatorskiej; 

8) ustala się utrzymanie obiektów o walorach historycznych przy ul. Gryfińskiej: 116, 117, 118, 119, 

120, 125, 126, 127, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 13; obowiązuje utrzymanie tradycyjnej architektonicz-

nej kompozycji obiektu, w tym: 

a) nakazuje się zachowanie kompozycji obiektu poprzez utrzymanie: osi symetrii budynku i linii po-

działów elewacyjnych w elewacji frontowej, rozmieszczenia i proporcji otworów okiennych, 

kształtu dachu i jednorodnego pokrycia połaci dachowych, poziomów nadproży, profili gzymsów, 

usytuowania pozostałych elementów wystroju architektonicznego oraz kontynuacji rozwiązań 

materiałowych i kolorystyki budynku, 

b) przebudowę lokali mieszkalnych i użytkowych warunkuje się zachowaniem w elewacji frontowej 

kompozycji obiektu i detalu architektonicznego, 

c) dopuszcza się wymianę stolarki okiennej pod warunkiem zastosowania symetrycznego podziału 

pola okiennego i kontynuacji podziałów otworu okiennego, występujących w elewacji frontowej 

budynku, 

d) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego doświetlenia poddaszy w dachach stromych: w formie 

okien połaciowych w elewacji frontowej oraz okien połaciowych lub lukarn dachowych w pozo-

stałych elewacjach; 

9) w parterach obiektów o walorach historycznych prowadzi się przebudowę (w tym adaptację) istnieją-

cych lokali mieszkalnych i usługowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8; 

10) adaptację poddaszy w budynkach o walorach historycznych, o zachowanej formie historycznej dachu 

warunkuje się nie naruszeniem kompozycji obiektu, przy czym w połaciach dachów stromych od 

strony ulic dodatkowe okna realizuje się wyłącznie jako połaciowe; 

11) w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu), nowa zabudowa uzupełniająca: 

a) przy ul. Gryfińskiej 116a o charakterze zabudowy historycznej przy ul. Gryfińskiej 117, 
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b) pomiędzy budynkami przy ul. Gryfińskiej 121 i 125, o charakterze zabudowy historycznej przy 

ul. Gryfińskiej 128, 

 przy czym dopuszcza się usytuowanie budynku jako dobudowanego do szczytowej ściany budynku 

istniejącego albo jako wolno stojącego - połączonego z istniejącą zabudową np. łącznikiem z bramą 

przejazdową; 

12) zakazuje się realizacji mieszkań funkcyjnych w parterach nowej zabudowy uzupełniającej; 

13) przebudowę mieszkań w parterach budynków na lokale usługowe dopuszcza się pod warunkiem re-

alizacji odrębnego wejścia do lokalu usługowego bezpośrednio z ulicy; 

14) przy usługowym użytkowaniu całego parteru kompozycję elewacji budynku tworzy się w sposób jed-

norodny na całej jej szerokości tzn. przy realizacji kolejnego lokalu usługowego kontynuuje się rozwią-

zania architektoniczne już istniejące: np. usytuowanie i forma szyldów, zadaszeń nad wejściami, sto-

larki drzwiowej i innego detalu architektonicznego; 

15) nowa zabudowa lokalizowana poza pierzeją ul. Gryfińskiej kryta dachami płaskimi; dopuszcza się za-

stosowanie innej geometrii dachów nad wejściami do budynków; 

16) zabudowę i zagospodarowanie terenu dostosowuje się do ust. 5 pkt 2, 3, 4; 

17) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie wbudowanych poza elewacjami frontowymi budynków 

i nie emitujących światła pulsującego oraz nie podświetlanych powyżej parteru, zgodnie z § 6 ust. 3 

pkt 20 lit. c, e. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 500 m²; 

2) kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Gryfińskiej 

(poza granicami planu) zawarty w przedziale: od 85° do 90°; 

3) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: 18,0 m; 

4) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa terenu z ulicy Gryfińskiej położonej poza granicami planu; 

2) dojście i dojazd awaryjny przez posesję przy ul. Gryfińskiej 116a do zaplecza zabudowy mieszkanio-

wej przy ul. Gryfińskiej 117 i 118, w pasie terenu o minimalnej szerokości 4,5 m; 

3) dojście i dojazd awaryjny przez posesję przy ul. Gryfińskiej 124 do zaplecza zabudowy mieszkaniowej 

przy ul. Gryfińskiej 125, w pasie terenu o minimalnej szerokości 4,5 m; 

4) dojście i dojazd awaryjny przez posesję pomiędzy budynkami przy ul. Gryfińskiej 127 i 127a (w tere-

nie elementarnym D.D.2012.U,P) do zapleczy zabudowy mieszkaniowej przy ul. Gryfińskiej 126 

i 127, w pasie terenu o minimalnej szerokości 4,5 m; 

5) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.2016.KD.Z, 

D.D.2018.KD.D, D.D.2012.U,P i w ulicy Gryfińskiej (poza granicami planu). 

§ 17. Teren elementarny D.D.2011.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług 

i zabudowa usługowa z dopuszczeniem mieszkań funkcyjnych; 

2) zakres usług zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) w istniejących budynkach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych zakazuje się powiększania 

ilości lokali mieszkalnych; 

4) w parterach istniejącej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwego rzemio-

sła usługowo-produkcyjnego; 

5) w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) dopuszcza się uzupełnienie istniejącej 

zabudowy wyłącznie zabudową usługową, z możliwością wprowadzenia jednego mieszkania funkcyj-

nego w jednym budynku usługowym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni działki budowlanej; 

2) zabudowę w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) realizuje się z zastosowaniem 

rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku i wibracji 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
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3) przebudowę istniejących lokali mieszkalnych oraz wprowadzenie mieszkań funkcyjnych warunkuje się 

zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie wewnątrz mieszkań do-

puszczalnych poziomów: dźwięku i wibracji; 

4) budynki usługowe i wbudowane lokale usługowe, w zależności od rodzaju usług, wyposaża się 

w zabezpieczenia akustyczne gwarantujące nie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu we-

wnątrz lokali mieszkalnych, w tym dopuszczonych w ust. 1 pkt 5; 

5) w pierzei ul. Gryfińskiej pomiędzy budynkami przy ul. Gryfińskiej 136 i 138 (z wyłączeniem drogi 

wewnętrznej) wprowadza się zieleń o charakterze izolacyjnym w formie wysokiego żywopłotu i szpa-

leru drzew, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3; 

6) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej, przy czym dopuszcza 

się zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjnej zieleni przydomowej, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej (poza granicami planu), oznaczone na rysunku 

planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne do 18,0 m; 

5) maksymalna wysokość obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu 

lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) teren obejmuje się strefą B ochrony konserwatorskiej; 

8) ustala się utrzymanie zabytku przy ul. Gryfińskiej: 127a, 128, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 13; obowiązu-

je utrzymanie tradycyjnej architektonicznej kompozycji obiektu, w tym: 

a) nakazuje się zachowanie kompozycji obiektu poprzez utrzymanie: osi symetrii budynku i linii po-

działów elewacyjnych w elewacji frontowej, rozmieszczenia i proporcji otworów okiennych, 

kształtu dachu i jednorodnego pokrycia połaci dachowych, kształtów stolarki, poziomów nadpro-

ży, profili gzymsów, formy ryzalitów i pilastrów i usytuowania pozostałych elementów wystroju 

architektonicznego oraz kontynuacji rozwiązań materiałowych i kolorystyki budynku, 

b) przebudowę lokali mieszkalnych i użytkowych warunkuje się zachowaniem kompozycji obiektu 

i detalu architektonicznego, 

c) dopuszcza się wymianę stolarki okiennej pod warunkiem zastosowania symetrycznego podziału 

pola okiennego i kontynuacji podziałów otworu okiennego, występujących w elewacji frontowej 

budynku, 

d) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego doświetlenia poddaszy w dachach stromych: w for-

mie okien połaciowych w elewacji frontowej oraz okien połaciowych lub lukarn dachowych 

w pozostałych elewacjach; 

9) w parterach obiektów zabytkowych prowadzi się przebudowę (w tym adaptację) istniejących lokali 

mieszkalnych i usługowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8; 

10) adaptację poddaszy w budynkach zabytkowych o zachowanej formie historycznej dachu warunkuje 

się nie naruszeniem kompozycji obiektu, przy czym w połaciach dachów stromych od strony ulic do-

datkowe okna realizuje się wyłącznie jako połaciowe; 

11) w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu), nowa zabudowa uzupełniająca: 

a) pomiędzy budynkami przy ul. Gryfińskiej 127a i 128, 

b) pomiędzy budynkami przy ul. Gryfińskiej 128 i 130, o charakterze zabudowy historycznej przy 

ul. Gryfińskiej 128, w formie budynku dobudowanego do szczytowej ściany budynku istniejącego 

- z bramą przejazdową o minimalnej szerokości 4,5 m, umożliwiającą dojazd do zaplecza posesji; 

12) zakazuje się realizacji mieszkań funkcyjnych w parterach nowej zabudowy uzupełniającej; 

13) przebudowę mieszkań w parterach budynków na lokale usługowe dopuszcza się pod warunkiem re-

alizacji odrębnego wejścia do lokalu usługowego bezpośrednio z ulicy; 

14) przy usługowym użytkowaniu całego parteru kompozycję elewacji budynku tworzy się w sposób jed-

norodny na całej jej szerokości tzn. przy realizacji kolejnego lokalu usługowego kontynuuje się rozwią-

zania architektoniczne już istniejące: np. usytuowanie i forma szyldów, zadaszeń nad wejściami, sto-

larki drzwiowej i innego detalu architektonicznego; 

15) nowa zabudowa lokalizowana poza pierzeją ul. Gryfińskiej kryta dachami płaskimi; dopuszcza się za-

stosowanie innej geometrii dachów nad wejściami do budynków; 

16) zabudowę i zagospodarowanie terenów posesji przy ul. Gryfińskiej 136 i 137 dostosowuje się do 

ust. 5 pkt 5; 
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17) na granicy frontów posesji dopuszcza się realizację murowanych ogrodzeń z bramami przejazdowymi 

i furtami wejściowymi, z zastosowaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych o zróżnicowanej 

kolorystyce i fakturze, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 pkt 24; 

18) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie wbudowanych poza elewacjami frontowymi budynków 

i nie emitujących światła pulsującego oraz nie podświetlanych powyżej parteru, zgodnie z § 6 ust. 3 

pkt 20 lit. c, e. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 500 m²; 

2) kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Gryfińskiej 

(odcinek ulicy poza granicami planu) zawarty w przedziale: od 85° do 90°; 

3) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: 13,0 m; 

4) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu z ul. Gryfińskiej położonej poza obszarem planu, z zastrzeżeniem punktów 2 i 3; 

2) obsługa zaplecza zabudowy mieszkaniowej przy ul. Gryfińskiej 130, 131, 132 z drogi wewnętrznej 

D.D.2022.KDW; 

3) obsługa zabudowy mieszkaniowej przy ul. Gryfińskiej 137a z drogi wewnętrznej D.D.2021.KDW; 

4) dopuszcza się dojście i dojazd awaryjny do przylegających działek budowlanych z drogi wewnętrznej 

D.D.2021.KDW; 

5) dopuszcza się dojazd awaryjny do zaplecza posesji przy ul. Gryfińskiej 136 z drogi wewnętrznej 

D.D.2021.KDW przez posesję przy ul. Gryfińskiej 137, w pasie terenu o minimalnej szerokości 4,5 m; 

6) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2012.U,P, 

D.D.2016.KD.Z, D.D.2018.KD.D, D.D.2021.KDW, D.D.2022.KDW i ulicy Gryfińskiej (poza granicami 

planu). 

§ 18. Teren elementarny D.D.2012.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, magazyny; 

2) zakazuje się lokalizacji samochodowych warsztatów naprawczych; 

3) dopuszcza się wprowadzenie usług wyłącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o powierzchni sprzedaży do 2000 m², 

b) usługowa działalność rzemieślnicza, 

c) gastronomia, 

d) wystawiennictwo, 

e) administracja i obsługa biznesu, 

f) obsługa firm i klientów; 

4) w zabudowie usługowej lokalizowanej w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) 

dopuszcza się lokalizację jednego mieszkania funkcyjnego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni działki budowlanej; 

2) zabudowę lokalizowaną od strony ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) realizuje się 

z zastosowaniem rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

dźwięku i wibracji w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3) od strony terenów kolejowych stosuje się rozwiązania techniczne przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 

się hałasu od komunikacji kolejowej jak np. dźwiękochłonne okładziny elewacyjne lub ekrany aku-

styczne, zwarta zieleń o charakterze izolacyjnym w formie żywopłotów; 

4) wzdłuż terenów kolejowych wprowadza się zieleń izolacyjną, oznaczoną na rysunku planu, w odle-

głości nie mniejszej niż 15,0 m od skrajnego toru kolejowego, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3; 

5) przy realizacji parkingu nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w liczbie zgodnej ze wskaźnikiem: 

minimum 1 drzewo na 5 miejsc postojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się pomiędzy stano-

wiskami postojowymi lub bezpośrednio wzdłuż granicy parkingu; 

6) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej z zastosowaniem ga-

tunków roślin odpornych na zanieczyszczenia, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązująca linia zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu), oznaczo-

na na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej: 50%; 

4) maksymalna wysokość: 

a) zabudowy o charakterze stałym lokalizowanej w pierzei ul. Gryfińskiej: 3 kondygnacje nadziemne 

do 18,0 m, 

b) zabudowy o charakterze stałym lokalizowanej poza pierzeją ul. Gryfińskiej: 2 kondygnacje nad-

ziemne do 12,0 m, 

c) zabudowy o charakterze tymczasowym: 6,5 m, 

d) obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego zgodnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

e) reklam wolno stojących: do 5,5 m; 

5) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) teren częściowo objęty strefą B ochrony konserwatorskiej; 

7) w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu), nowa zabudowa uzupełniająca w typie 

zabudowy historycznej przy ul. Gryfińskiej 128, przy czym dopuszcza się usytuowanie budynku jako 

dobudowanego do szczytowej ściany budynku istniejącego albo jako wolno stojącego - połączonego 

z istniejącą zabudową np. łącznikiem z bramą przejazdową; 

8) w parterze zabudowy uzupełniającej pierzeję ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) zaka-

zuje się realizacji mieszkania funkcyjnego, dopuszczonego ust. 1 pkt 3; 

9) poza pierzeją ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) budynki kryje się dachami o innej 

geometrii niż strome, dopuszcza się zastosowanie dachów stromych nad wejściami do budynków; 

10) zabudowę i zagospodarowanie terenu lokalizowane w pierzei ul. Gryfińskiej i bezpośrednim jej są-

siedztwie dostosowuje się do § 16 ust. 5 pkt 4; 

11) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, 

z zastrzeżeniem pkt 4 lit. e; 

12) dopuszcza się lokalizacje reklam wyłącznie o treści związanej z prowadzoną działalnością; 

13) obiekty gospodarcze usytuowane poza obszarem zabudowy wyznaczonym obowiązującymi i nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy, określone na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1400 m²; 

2) kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Gryfińskiej 

(odcinek ulicy poza granicami planu) zawarty w przedziale: od 85° do 90°; 

3) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej od ulicy dojazdowej w terenie elementar-

nym D.D.2018.KD.D: 14,0 m; 

4) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z: ul. Gryfińskiej położonej poza obszarem planu, ulicy D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna) lub 

drogi wewnętrznej D.D.2022.KDW; 

2) dopuszcza się dojście i dojazd awaryjny do przylegających działek budowlanych z drogi wewnętrznej 

D.D.2022.KDW; 

3) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2011.MW,U, 

D.D.2016.KD.Z, D.D.2018.KD.D, D.D.2022.KDW i ulicy Gryfińskiej (poza granicami planu). 

§ 19. Teren elementarny D.D.2013.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, magazyny; 

2) zakazuje się lokalizacji samochodowych warsztatów naprawczych; 

3) dopuszcza się wprowadzenie usług wyłącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o powierzchni sprzedaży do 2000 m², 
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b) usługowa działalność rzemieślnicza, 

c) wystawiennictwo, 

d) administracja i obsługa biznesu, 

e) obsługa firm i klientów; 

4) ustala się pas techniczny dla przebiegu sieci inżynieryjnych, oznaczony na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni działki budowlanej; 

2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi wyposaża się w zabezpieczenia 

techniczne gwarantujące nie przekroczenie wewnątrz nich dopuszczalnych poziomów: zanieczyszczeń 

pyłowych, dźwięku (zabezpieczenia akustyczne gwarantujące nie przekroczenie dopuszczalnego po-

ziomu hałasu) oraz wibracji; 

3) wzdłuż terenu elementarnego D.D.2018.KD.D stosuje się rozwiązania techniczne przeciwdziałające 

rozprzestrzenianiu się hałasu od komunikacji kolejowej i drogowej (w tym wiadukt w ciągu ul. Wio-

sennej) jak np. dźwiękochłonne okładziny elewacyjne lub ekrany akustyczne, zwarta zieleń o charak-

terze izolacyjnym w formie żywopłotów; 

4) wzdłuż terenu elementarnego D.D.2011.MW,U wprowadza się zieleń izolacyjną, oznaczoną na rysun-

ku planu, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3; 

5) przy realizacji parkingu nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w liczbie zgodnej ze wskaźnikiem: 

minimum 1 drzewo na 5 miejsc postojowych; nowe nasadzenia zieleni dokonuje się pomiędzy stano-

wiskami postojowymi lub bezpośrednio wzdłuż granicy parkingu; 

6) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej z zastosowaniem ga-

tunków roślin odpornych na zanieczyszczenia, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej: 50%; 

3) maksymalna wysokość: 

a) zabudowy o charakterze stałym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 6,5 m, 

c) obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego zgodnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam wolno stojących: do 5,5 m; 

4) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

5) budynki kryje się dachami o innej geometrii niż strome, dopuszcza się zastosowanie dachów stro-

mych nad wejściami do budynków; 

6) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, 

z zastrzeżeniem pkt 4 lit. e; 

7) dopuszcza się lokalizacje reklam wyłącznie o treści związanej z prowadzoną działalnością; 

8) obiekty gospodarcze usytuowane poza obszarem zabudowy wyznaczonym obowiązującymi i nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy, określone na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1500 m²; 

2) kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego w terenie 

D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna) zawarty w przedziale: od 85° do 90°; 

3) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej od ulicy dojazdowej w terenie elementar-

nym D.D.2018.KD.D: 18,0 m; 

4) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna); 

2) dopuszcza się dojście i dojazd awaryjny do przylegających działek budowlanych z drogi wewnętrznej 

D.D.2022.KDW; 

3) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2011.MW,U, 

D.D.2016.KD.Z, D.D.2018.KD.D, D.D.2021.KDW, D.D.2022.KDW; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

wodociągowej oraz rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych w pasie technicznym dla przebiegu 

sieci inżynieryjnych, oznaczonym na rysunku planu. 

§ 20. Teren elementarny D.D.2014.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług 

i zabudowa usługowa z dopuszczeniem mieszkań funkcyjnych; 

2) zakres usług zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) w istniejących budynkach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych zakazuje się powiększania 

ilości lokali mieszkalnych; 

4) w parterach istniejącej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwego rzemio-

sła usługowo-produkcyjnego; 

5) w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) oraz ul. Wiosennej dopuszcza się uzu-

pełnienie istniejącej zabudowy wyłącznie zabudową usługową, z możliwością wprowadzenia jednego 

mieszkania funkcyjnego w jednym budynku usługowym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni działki budowlanej; 

2) zabudowę w pierzei ul. Gryfińskiej (odcinek ulicy poza granicami planu) realizuje się z zastosowaniem 

rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku i wibracji 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3) przebudowę istniejących lokali mieszkalnych oraz wprowadzenie mieszkań funkcyjnych warunkuje się 

zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie wewnątrz mieszkań do-

puszczalnych poziomów: dźwięku i wibracji; 

4) budynki usługowe i wbudowane lokale usługowe, w zależności od rodzaju usług, wyposaża się w za-

bezpieczenia akustyczne gwarantujące nie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu wewnątrz 

lokali mieszkalnych, w tym dopuszczonych w ust. 1 pkt 5; 

5) nakazuje się wprowadzenie bogatego programu zieleni na działce budowlanej, przy czym dopuszcza 

się zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjnej zieleni przydomowej, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy od strony: ul. Gryfińskiej (poza granicami planu) i ul. Wiosennej, ozna-

czone na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ul. Wiosennej D.D2018.KD.D i dróg wewnętrznych: 

D.D.2020.KDW i D.D.2021. KDW, oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej z wyjątkiem posesji przy 

ul. Gryfińskiej 141, gdzie ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 65% powierzchni działki 

budowlanej; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne do 18,0 m; 

5) maksymalna wysokość obiektów technicznych: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu 

lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu zróżnicowana 

w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) teren obejmuje się strefą B ochrony konserwatorskiej; 

8) ustala się utrzymanie zabytku przy ul. Gryfińskiej: 138,138a,139,140, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 13; 

obowiązuje utrzymanie tradycyjnej architektonicznej kompozycji obiektu, w tym: 

a) nakazuje się zachowanie kompozycji obiektu poprzez utrzymanie: osi symetrii budynku i linii po-

działów elewacyjnych w elewacji frontowej, rozmieszczenia i proporcji otworów okiennych, 

kształtu dachu i jednorodnego pokrycia połaci dachowych, kształtów stolarki, poziomów nadpro-

ży, profili gzymsów i usytuowania pozostałych elementów wystroju architektonicznego oraz kon-

tynuacji rozwiązań materiałowych i kolorystyki budynku, 

b) przebudowę lokali mieszkalnych i użytkowych warunkuje się zachowaniem kompozycji obiektu 

i detalu architektonicznego, 
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c) dopuszcza się wymianę stolarki okiennej pod warunkiem zastosowania symetrycznego podziału 

pola okiennego i kontynuacji podziałów otworu okiennego, występujących w elewacji frontowej 

budynku, 

d) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego doświetlenia poddaszy w dachach stromych: w formie 

okien połaciowych w elewacji frontowej oraz okien połaciowych lub lukarn dachowych w pozosta-

łych elewacjach; 

9) w parterach obiektów zabytkowych prowadzi się przebudowę (w tym adaptację) istniejących lokali 

mieszkalnych i usługowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5; 

10) adaptację poddaszy w budynkach zabytkowych o zachowanej formie historycznej dachu warunkuje 

się nie naruszeniem kompozycji obiektu, przy czym w połaciach dachów stromych od strony ulic do-

datkowe okna realizuje się wyłącznie jako połaciowe; 

11) zakazuje się realizacji mieszkań funkcyjnych w parterach nowej zabudowy uzupełniającej; 

12) w pierzei ul. Gryfińskiej nowa zabudowa uzupełniająca o charakterze zabudowy historycznej przy 

ul. Gryfińskiej 140, w formie budynku dobudowanego do szczytowych ścian budynków przy 

ul. Gryfińskiej 140 i 142 - z bramą przejazdową o minimalnej szerokości 4,5 m, umożliwiającą dojazd 

do zaplecza posesji; 

13) w pierzei ul. Wiosennej nowa zabudowa w formie budynku wolno stojącego o charakterze zabudowy 

przy ul. Wiosennej 92; 

14) przebudowę mieszkań w parterach budynków na lokale usługowe dopuszcza się pod warunkiem re-

alizacji odrębnego wejścia do lokalu usługowego bezpośrednio z ulicy; 

15) obiekty gospodarcze usytuowane poza obszarem zabudowy wyznaczonym obowiązującymi i nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy, określone na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji; 

16) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie wbudowanych poza elewacjami frontowymi budynków 

i nie emitujących światła pulsującego oraz nie podświetlanych powyżej parteru, zgodnie z § 6 ust. 3 

pkt 20 lit. c, e. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych działek budowlanych; 

2) dopuszcza się korekty podziałów własnościowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna), D.D.2020.KDW lub ul. Gryfińskiej położonej poza 

obszarem planu; 

2) dopuszcza się obsługę z drogi wewnętrznej D.D.2021.KDW: 

a) budynku przy ul. Gryfińskiej 138 i 138a, 

b) budynku przy ul. Gryfińskiej 139 poprzez posesję przy ul. Gryfińskiej 138 i 138a; 

3) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 

opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.2018.KD.D, 

D.D.2020.KDW, D.Z.2021.KDW i ulicy Gryfińskiej (poza granicami planu). 

§ 21. Teren elementarny D.Z.2015.KD.Z (ul. Gryfińska) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

ustala się odtworzenie i utrzymanie zorganizowanej zieleni publicznej w formie szpalerów drzew po obu 

stronach jezdni ul. Gryfińskiej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 2 i 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji: 

a) reklam wolno stojących w pasie rozdzielającym jezdnie główne, 

b) reklam wolno stojących w formie typowych tablic na nośnikach reklamowych o powierzchni 

przekraczającej 2,0 m² lub wysokości przekraczającej 4,5 m oraz ekranów akustycznych w po-

staci samodzielnych obiektów budowlanych, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 11 i 12; 

2) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego; 

3) istniejąca zabudowa oznaczona na rysunku planu i zagospodarowanie tymczasowe przeznaczone do 

likwidacji. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania podziałów nie związanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę pu-

bliczną określoną w ust. 1; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 37,8 m do 83,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się przekrój: dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki; 

2) skrzyżowanie z ul. A. Struga w drugim poziomie, bez kolizji na kierunku głównym ul. A. Struga. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, ruro-

ciąg tłoczny ścieków sanitarnych z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci 

w terenie elementarnym; 

3) gazociąg średniego ciśnienia - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wej sieci w terenie elementarnym; 

4) kolektor sanitarny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

5) kolektor deszczowy - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

6) napowietrzna linia elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy jako sieci kablowej w terenie elementarnym; 

7) ustala się realizację sieci: elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 22. Teren elementarny D.D.2016.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

dopuszcza się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej z zastosowaniem gatunków roślin odpor-

nych na zanieczyszczenia, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ścieżkę rowerową o przybliżonym przebiegu oznaczonym na rysunku planu; 

2) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących i wbudowanych powyżej poziomu elementów konstrukcyj-

nych wiaduktu nad terenami kolejowymi; 

3) istniejąca zabudowa oznaczona na rysunku planu, i zagospodarowanie tymczasowe przeznaczone do 

likwidacji, przy czym dopuszcza się użytkowanie istniejącej zabudowy i fragmentu ul. Wiosennej oraz 

przedłużenie zagospodarowania tymczasowego - do czasu realizacji ulicy zbiorczej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania podziałów nie związanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę pu-

bliczną określoną w ust. 1; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 32,5 m do 47,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się przekrój: jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa; 

2) przebieg ścieżki rowerowej - poza jezdnią ulicy; 

3) przekroczenie linii kolejowej (przebiegającej poza obszarem planu) w drugim poziomie. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych. 

§ 23. Teren elementarny D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

ustala się odtworzenie i utrzymanie zorganizowanej zieleni publicznej w formie szpalerów drzew po obu 

stronach jezdni ul. Hangarowej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 2 i 3. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, 

o wysokości do 4,5 m, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) w granicach strefy E zakazuje się lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wol-

nostojących, przy czym ustalenie nie dotyczy reklamy związanej z działalnością stacji paliwowej, 

o lokalizacji zgodnej z § 6 ust. 1 pkt 5; poza granicami strefy E zakazuje się realizacji reklam wolno 

stojących w formie typowych tablic na nośnikach reklamowych, o powierzchni przekraczającej 2,0 m², 

oraz ekranów akustycznych w postaci samodzielnych obiektów budowlanych, zgodnie z § 6 ust. 3 

pkt 11 i 12; 

3) tymczasowe obiekty gospodarcze, określone na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania podziałów nie związanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę pu-

bliczną określoną w ust. 1; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 26,1 m do 43,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się przekrój: jezdnia o minimum dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa, rurociąg tłoczny ścieków 

sanitarnych z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) kolektor deszczowy - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. 

§ 24. Teren elementarny D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

ustala się odtworzenie i utrzymanie zorganizowanej zieleni publicznej w formie szpalerów drzew po obu 

stronach jezdni ul. Wiosennej na odcinku od ul. Gryfińskiej do terenów kolejowych; na nowym odcinku 

ulicy (wzdłuż terenów kolejowych) dopuszcza się wprowadzenie zieleni wyłącznie niskiej i średniowysokiej 

z zastosowaniem gatunków roślin odpornych na zanieczyszczenia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 2 i 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam na odcinku ul. Wiosennej od ul. Gryfińskiej do terenów kolejowych; na 

nowym odcinku ulicy (wzdłuż terenów kolejowych) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie nie 

podświetlanych i nie emitujących światła pulsującego, o wysokości nie przekraczającej 5,5 m; 

2) ulica zakończona placem do zawracania. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania podziałów nie związanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę pu-

bliczną określoną w ust. 1; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 m do 13,9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się przekrój: jezdnia o dwóch pasach ruchu, na fragmencie ulicy od ul. Gryfińskiej do terenów kole-

jowych - obustronne chodniki, na odcinku ulicy przylegającym do terenów kolejowych - minimum jedno-

stronny chodnik po północnej stronie ulicy. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi 

tłoczne ścieków sanitarnych z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej. 
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§ 25. Teren elementarny D.Z.2019.KDW,KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna i parking. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się wprowadzenie zieleni wysokiej pomiędzy miejscami postojowymi na parkingu, zgodnie z § 6 

ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagospodarowania tymczasowego nie związanego z realizacją drogi wewnętrznej i par-

kingu lub zastosowaniem rozwiązań przejściowych w zakresie komunikacji drogowej i infrastruktury 

technicznej; 

2) zagospodarowanie terenu dostosowuje się do wymagań obsługi komunikacyjnej wszystkich przylega-

jących działek budowlanych, przy czym w zakresie miejsc postojowych wyłącznie dla zespołu zabu-

dowy usługowo-produkcyjnej przy ul. Gryfińskiej nr 82÷90, istniejącej w dniu uchwalenia niniejszego 

planu; 

3) maksymalna wysokość: 

a) obiektów technicznych i zieleni wysokiej: zróżnicowana w dostosowaniu do wymagań ruchu lot-

niczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6, 

b) reklam wolno stojących: do 4,5 m; 

4) dopuszcza się lokalizacje reklam wolno stojących o treści informacyjnej wyłącznie związanej z prowa-

dzoną działalnością na terenie przylegającym do drogi wewnętrznej, zgodnie z pkt 3 lit. b; 

5) tymczasowe obiekty gospodarcze, określone na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem drogi wewnętrznej i parkingu; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 15,3 m do 41,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

na wydzielonym parkingu dopuszcza się bilansowanie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla zespołu 

zabudowy usługowo-produkcyjnej przy ul. Gryfińskiej nr 82÷90. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczne oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) kolektor sanitarny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych. 

§ 26. Teren elementarny D.D.2020.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

dopuszcza się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej w sposób nie powodujący ograniczeń dla 

komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagospodarowania tymczasowego nie związanego z realizacją drogi wewnętrznej; 

2) droga zakończona placem do zawracania; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem drogi wewnętrznej; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: od 6,5 m do 14,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się realizację drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników). 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych. 
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§ 27. Teren elementarny D.D.2021.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

w drodze nie się wprowadza się elementów zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagospodarowania tymczasowego nie związanego z realizacją drogi wewnętrznej; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem drogi wewnętrznej; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających 4,5 m, zgodnie z istniejącymi wydzieleniami geodezyjnymi. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się realizację drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników). 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych. 

§ 28. Teren elementarny D.D.2022.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

w drodze nie się wprowadza się elementów zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagospodarowania tymczasowego nie związanego z realizacją drogi wewnętrznej; 

2) tymczasowe obiekty gospodarcze, określone na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem drogi wewnętrznej; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się realizację drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego (bez wyodrębnienia jezdni i chodników). 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

dopuszcza się prowadzenie sieci inżynieryjnych. 

§ 29. Teren elementarny D.D.2023.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) maksymalna wysokość zabudowy: 4,5 m; 

4) budynek kryje się dachem płaskim; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych podziałów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna); 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 
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6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

ustala się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenerge-

tycznej 15 kV. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 30. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0% dla obszaru objętego niniejszym 

planem. 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 32. Na obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska - Han-

garowa 2” w Szczecinie, uchwalonym niniejszą uchwałą, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa” w Szczecinie, uchwalony uchwałą Nr XIX/346/04 Rady Miasta 

Szczecina z dnia 29 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 14 kwietnia 2004 r. Nr 24, 

poz. 451). 

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego i podlega również publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  

 

Jan Stopyra 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr IX/164/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr IX/164/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr IX/164/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy 

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; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

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

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

zm. 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, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) określa się następujący sposób 

realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, 

w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, ścieżkami ro-

werowymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej należące do zadań własnych gminy: 

Lp. Numer terenu elementarnego Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 D.D.2003.U,KS Budowa kanalizacji sanitarnej. 

2 D.Z.2015.KD.Z Budowa drugiej jezdni ul. Gryfińskiej, przebudowa jezdni istniejącej. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

3 D.D.2016.KD.Z Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi. 

4 D.D.2017.KD.L Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

 Budowa chodników w ul. Hangarowej.  

5 D.D.2018.KD.D Budowa fragmentu ul. Wiosennej przylegającego do terenów kolejowych. 

 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 

prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i o ochronie środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 

postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki 

(określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, 

Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 57, poz. 780, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 

zm. z 2010 r. Nr 21, poz. poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 

poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657), o ile nie 

stanowi naruszenia ustaleń planu. 
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3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 

określone w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, 

Nr 130, poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 

Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta ustala się w uchwale budżetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 

poz. 858, zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, zm. z 2010 r. Nr 47, 

poz. 278, Nr 238, poz. 1578), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

w oparciu o uchwalane przez Radę Miasta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-

wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, ciepłowniczych objętych miejskim systemem 

ogrzewania i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. ((tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, 

Nr 130, poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 

Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr IX/164/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska - Hangarowa 2” w Szczecinie 

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; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413; zm. 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, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada 

Miasta Szczecin rozstrzyga, co następuje: 

do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na śro-

dowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji for-

malnoprawnej prac planistycznych. 
1577
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UCHWAŁA NR IX/165/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu „Stołczyn - Bajeczna” w Szczecinie. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

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

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

zm. 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, Nr 155, poz. 1043; zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159); Rada Miasta Szczecin uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/502/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna” 

w Szczecinie po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwała Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 li-

stopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu 

„Stołczyn-Bajeczna” zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 160,54 ha w granicach: ul. Szosa Polska, ul. Policka, ul. Neh-

ringa, ul. Orna, Strumień Żółwinka, Strumień Skolwinka, granica miasta Szczecin. 

3. Granice obszaru objętego planem określa załącznik nr 1 zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach (w ha): 

Lp symbol terenu elementarnego  pow. w ha Lp symbol terenu elementarnego  pow. w ha 

1 P.T.2001.U,M 0,4100 18 P.T.2018.U/E 4,2700 

2 P.T.2002.MN,U 1,0100 19 P.T.2019.U,M 1,2500 

3 P.T.2003.ZL 0,2500 20 P.T.2010.KM 0,6600 

4 P.T.2004.MN,U 0,6300 21 P.T.2021.US/E,U 13,9900 

5 P.T.2005.ZD 2,5000 22 P.T.2022.U 2,4200 

6 P.T.2006.ZP,ZL 2,3100 23 P.T.2023.ZD 4,9800 

7 P.T.2007.MN,U 6,9000 24 P.T.2024.ZP/WS 0,6800 

8 P.T.2008.U 1,8400 25 P.T.2025.U/E,MZ 8,6600 

9 P.T.2009.MN,U 1,0500 26 P.T.2026.ZP/WS 0,8300 

10 P.T.2010.U,M 1,5000 27 P.T.2027.ZD 3,0000 

11 P.T.2011.ZN/WS 22,2000 28 P.T.2028.U 1,6000 

12 P.T.2012.ZD 8,2100 29 P.T.2029.U,UC/E 7,5000 

13 P.T.2013.U/E 8,1200 30 P.T.2030.U 5,0500 

14 P.T.2014.U,M 0,5600 31 P.T.2031.UC/E 8,0400 

15 P.T.2015.US 3,2800 32 P.T.2032.ZP/WS 5,3200 

16 P.T.2016.U,M 0,6500 33 P.T.2033.U 0,4900 

17 P.T.2017.U,M 0,4300 34 P.T.2034.ZP 0,3400 

 

Lp symbol terenu elementarnego  pow. w ha Lp symbol terenu elementarnego  pow. w ha 

35 P.T.2035.EE 4,7100 48 P.T.2048.KD.L 0,0070 

36 P.T.2036.P/U 2,2900 49 P.T.2049.KD.D 0,1400 

37 P.T.2037.ZD 7,1400 50 P.T.2050.KD.D 0,2500 

38 P.T.2038.ZP/WS 3,9100 51 P.T.2051.KD.D 0,0200 

39 P.T.2039.U 0,5400 52 P.T.2052.KDW 0,0200 

40 P.T.2040.ZP/WS 1,3000 53 P.T.2053.KDW 0,1300 

41 P.T.2041.KD.G 3,5200 54 P.T.2054.KPS 0,0040 

42 P.T.2042.KD.L 0,4900 55 P.T.2055.E 0,0100 

43 P.T.2043.KD.L 1,3900 56 P.T.2056.E 0,0100 
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44 P.T.2044.KD.D 1,5400 57 P.T.2057.E 0,0200 

45 P.T.2045.KD.D 0,4900 58 P.T.2058.KPS 0,0040 

46 P.T.2046.KD.D 0,8600 59 P.T.2059.KPS 0,0040 

47 P.T.2047.KD.D 0,4100 60 P.T.2060.KDW 0,4100 

§ 2. Przedmiotem planu są tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usług, w tym obiekty handlowe 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², tereny leśne, tereny zieleni, tereny ogrodów działkowych, 

tereny sportu i rekreacji, tereny produkcji, składów i magazynów, tereny komunikacji, tereny infrastruktu-

ry technicznej. 

§ 3. 1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna” w Szcze-

cinie w skali 1:1000, składający się z arkuszy nr 1 i nr 2 stanowi Załącznik nr 1, będący integralną czę-

ścią uchwały. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina 

w skali 1:10000 (uchwała Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

Załącznik nr 2, będący integralną częścią uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi Załącznik nr 3, 

będący integralną częścią uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi Załącznik nr 4, będący in-

tegralną częścią uchwały. 

Rozdział 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku planu oraz w tekście planu w sposób następujący: 

1) P - litera oznaczająca dzielnicę Północ; 

2) T - litera oznaczająca osiedle Stołczyn-Bajeczna; 

3) 1 - liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu; 

4) 001,002,…,… - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie; 

5) symbole literowe przeznaczenia terenów użyte w planie oznaczają: 

a) MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; 

b) P/U teren produkcji, usług, magazynów i składów; 

c) U teren zabudowy usługowej; 

d) U/E teren zabudowy usługowej, stacje transformatorowe; 

e) U,M teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

f) U/E,MZ teren zabudowy usługowej i stacji transformatorowych z dopuszczeniem mieszkalnictwa 

zbiorowego; 

g) U,UC/E teren zabudowy usługowej z obiektem handlu i usług o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m², stacje transformatorowe; 

h) UC/E teren handlu i usług w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², stacje trans-

formatorowe; 

i) US teren sportu i rekreacji; 

j) US/E,U teren sportu i rekreacji, stacji transformatorowych z dopuszczeniem usług; 

k) ZD teren ogrodów działkowych; 

l) ZL teren zieleni leśnej; 

m) ZP,ZL teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem zalesień; 

n) ZN/WS teren zieleni naturalnej objętej ochroną prawną, ciek wodny; 

o) ZP teren zieleni urządzonej; 

p) ZP/WS teren zieleni urządzonej, ciek wodny; 

q) E teren stacji transformatorowej; 

r) EE teren rozdzielni wysokiego napięcia 220/110 kV; 

s) KD.D teren drogi publicznej - ulica dojazdowa; 

t) KD.G teren drogi publicznej - ulica główna; 

u) KD.L teren drogi publicznej - ulica lokalna; 

v) KDW teren drogi wewnętrznej; 

w) KM teren pętli tramwajowo-autobusowej; 
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y) KPS teren przepompowni ścieków sanitarnych. 

3. W granicach terenów elementarnych P.T.2001.U,M; P.T.2002.MN,U; P.T.2007.MN,U; P.T.2010.U,M; 

P.T.2018.U/E; P.T.2019.U,M; P.T.2021.US/E,U; P.T.2025.U/E,MZ; P.T.2029.U,UC/E; P.T.2030.U; 

P.T.2031.UC/E występują wydzielenia wewnętrzne, dla których ustalono odrębne zasady zagospodaro-

wania terenu. 

4. Tereny wydzieleń wewnętrznych oznaczone są na rysunku planu oraz w tekście w sposób nastę-

pujący: 

1) 1, 2, … - liczba określająca kolejny numer wydzielenia w terenie elementarnym; 

2) symbole literowe przeznaczenia terenów użyte w planie oznaczają: 

a) MN/ZP teren przynależny zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zagospodarowany zielenią, 

b) U teren przynależny zabudowie usługowej, wolny od zabudowy, 

c) U/UC teren przynależny zabudowie usługowej, przeznaczony na lokalizację obiektu handlowego 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

d) U/ZP teren przynależny zabudowie usługowej, zagospodarowany zielenią. 

5. Ustalenia formułowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne obo-

wiązują na całym obszarze planu. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

6. Ustalenia formułowane są w następujących grupach: 

1) ustalenia funkcjonalne 

2) ustalenia ekologiczne 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu 

4) ustalenia zasad parcelacji 

5) ustalenia komunikacyjne 

6) ustalenia inżynieryjne 

7. Pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru zawiera łącznie ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe 

dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar. 

§ 5. Użyte w planie określenia oznaczają: 

1) bogaty program zieleni - zróżnicowana gatunkowo zieleń wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wypełniająca wszystkie możliwe powierzchnie terenu (np. w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

także na sztucznie wykonanych lub ukształtowanych miejscach (np. zakrzewienia skarp, tarasów, 

pnącza na barierach przeciwhałasowych, zazielenione ściany w liniach rozgraniczenia działki, zieleń 

w donicach); 

2) biura - budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działa-

niem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, 

wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizo-

waniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza 

udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem 

programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawie-

dliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowa-

niem państw, instytucjami międzynarodowymi, a także podobną działalność, którą prowadzi się 

w budynkach lub ich częściach; 

3) dach stromy - różne formy dachów o co najmniej dwóch połaciach głównych pochylonych pod kątem 

co najmniej 25 stopni. Za formę dachu stromego uznaje się także dach kopułowy lub kolebkowy, 

w którym cięciwa łuku łącząca najniższy punkt z najwyższym, nachylona jest pod kątem co najmniej 

25 stopni; 

4) dominanta przestrzenna - obiekt lub grupa obiektów (niekoniecznie budowlanych) wyróżniających się 

w krajobrazie formą lub gabarytem, o wyraźnych walorach kompozycyjnych, kulturowych lub przy-

rodniczych; 

5) dostęp ogólny - dostęp do terenu (obiektu) nie limitowany żadnymi ograniczeniami podmiotowymi 

(powszechny) ani przedmiotowymi, w szczególności ogrodzeniami, biletami wstępu, czasem dostępu, 

itp.; 

6) dostęp publiczny - dostęp do terenu (obiektu) limitowany tylko ograniczeniami przedmiotowymi tj. 

wymagający spełnienia określonych warunków o charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. 

dostęp tylko w ustalonych godzinach, bilety wstępu; 

7) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów na-

turalnych (przede wszystkim ukształtowanie powierzchni terenu), które jako autonomiczne elementy 
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pod względem formy i estetyki stanowią kontynuację lokalnego krajobrazu i tradycji miejsca, razem 

tworzą zakomponowaną, spójną całość; 

8) inżynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bezpośrednio współpracujące z sieciami in-

żynieryjnymi uzbrojenia terenu i zapewniające możliwość ich sprawnego działania. Najczęściej wystę-

pujące inżynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i ścieków, przelewy burzowe, stacje 

gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki ciepła, pompownie na sieci ciepłowniczej, anteny 

telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

9) kompozycja obiektu - układ bryłowy obiektu, w tym dachu i zwieńczenia wraz z urządzeniami łączą-

cymi obiekt z otaczającym terenem i towarzyszącymi obiektami pomocniczymi wspierającymi kompo-

zycyjnie obiekt główny; układ eksponowanych elewacji z rozmieszczeniem, wielkością, podziałami 

i proporcjami otworów, stolarką, i elementami programu architektoniczno - estetycznego (detale, fak-

tury materiałów, zasada kolorystyki itp.); 

10) kompozycja zespołu zabudowy - układ ulic, placów, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

dowy, wysokości zabudowy, kształtu dachów i zwieńczenia budynków, podziału własnościowego, 

nawierzchni utwardzonych; 

11) kompozycja zespołu zieleni - układ przestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

łych i głównych elementów wyposażenia parkowego (np. założenia pomnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

12) makroniwelacja - zmiana naturalnej rzeźby i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzch-

ni) o wysokość względną większą niż 1 m; 

13) mała retencja wodna - zatrzymanie, przy zastosowaniu rozmaitych zabiegów, jak największej ilości 

wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Różne zabiegi - techniczne (małe zbior-

niki wodne, zastawki itp.) jak również nietechniczne (zadrzewienia, roślinne pasy ochronne, ochrona 

oczek wodnych, stawów, mokradeł itp.) - prowadzą do spowolnienia lub powstrzymania wody przy 

jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu; 

14) mieszkanie funkcyjne - mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością dla: właściciela 

podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru, na 

działce wspólnej z prowadzoną działalnością; 

15) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku. Lico budynku nie 

może przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

16) niezakłócony widok - widok na zespół obiektów budowlanych, zieleń i inne obiekty naturalne (przede 

wszystkim ukształtowanie powierzchni terenu) z punktu, ciągu widokowego lub wzdłuż osi widoko-

wej, którego przekształcanie (w szczególności poprzez budowę nowych obiektów) jest dopuszczone 

na zasadach określanych w ustaleniach szczegółowych i służy ekspozycji przestrzennej wybranych 

elementów zagospodarowania. W przypadku ustanowienia w planie osi widokowej wykluczone jest 

zasłonięcie obiektu stanowiącego zamknięcie osi; 

17) obiekt techniczny - część obiektu budowlanego stanowiąca instalację lub urządzenie techniczne zwią-

zane z budynkiem albo budowlą (częścią budowli); 

18) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca położenie lica budynku; 

19) obsługa firm i klientów - usługi z zakresu związanego z prowadzeniem: usług świadczonych w wyko-

nywaniu wolnych zawodów, szkoleń i nauczania, działalności prawniczej, projektowej, rachunkowości, 

księgowości, doradztwa, pośrednictwa, dostarczania informacji, sporządzania opracowań i tłumaczeń, 

obsługi nieruchomości itp., usług rzeczowych np.: naprawa i przeróbki odzieży, pakowanie, urządza-

nie wystaw itp., usług zdrowia np.: gabinety lekarskie, poprawy kondycji fizycznej, a także innych 

drobnych usług np.: salony fryzjerskie, kosmetyczne, pralnia, szewc, fotografowanie, poligrafia, wy-

pożyczanie i naprawa sprzętu biurowego, domowego, agencje pocztowe, kawiarenki internetowe, 

itp., oraz związane z obsługą turystyki np.: wypożyczalnia sprzętu turystycznego, działalność biur po-

dróży, agencji i informacji turystycznej itp.; 

20) oświata - budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z szeroko rozumianą 

edukacją społeczeństwa, w tym placówki systemu oświaty, ośrodki szkoleniowe, lokalne koła zainte-

resowań, biblioteki, itp.; 

21) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego 

obrysu budynku w stanie wykończonym na płaszczyznę poziomą, przyjmując za podstawę obrys: 

a) parteru - w wypadku, gdy jest on większy od rzutu pionowego obrysu ścian fundamentowych albo 

b) ścian fundamentowych, jeżeli na poziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu parteru; 

 do powierzchni zabudowy wlicza się powierzchnię występujących w obrębie przyziemia takich 

elementów budynku jak: prześwity, przejścia i przejazdy (bramy), ganki, krużganki, loggie wgłębne 

(cofnięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane 
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szklarnie (ogrody zimowe), garaże lub wiaty garażowe - stanowiące integralną część budynku 

oraz powierzchnię obiektów pomocniczych (gospodarczych) jak: garaże, szopy, szklarnie, altany 

itp.; 

 do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni budynków lub ich części znajdujących się 

poniżej poziomu terenu oraz powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek 

przy oknach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, daszków, okapów dachowych, a także 

nadwieszonych części budynku powyżej parteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

22) przestrzeń publiczna - teren objęty dostępem ogólnym lub dostępem publicznym oraz teren prywatny 

eksponowany z terenu o dostępie ogólnym i dostępie publicznym; 

23) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów, znaków 

graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

24) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny 

element wyposażenia elewacji, umieszczony na zakończonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. 

Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa powyżej, stanowiące element 

pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a także szyld o powierzchni do 0,3 m²; 

25) sezonowe usługi - forma zagospodarowania tymczasowego taka jak np. imprezy plenerowe, jarmarki 

świąteczne, okolicznościowe, targi, parady, inscenizacje, ekspozycje, ogródki gastronomiczne, itp.; 

26) strefa ruchu uspokojonego - obszar w którym stosuje się różne formy ograniczenia i spowalniania 

ruchu samochodów oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu pieszego i rowerowego; 

27) studnie awaryjne - studnie publiczne, zakładowe lub wyznaczone studnie prywatne zapewniające 

zaopatrywanie w wodę ludności w warunkach specjalnych, tj. wystąpienia skażenia, klęsk żywioło-

wych lub wojny; 

28) System Zieleni Miejskiej (SZM) - ciągła struktura przestrzenna, wiążąca ze sobą wartościowe i różno-

rodne tereny zieleni (także zabudowane, głównie o niskiej intensywności), zapewniająca powiązanie 

z odpowiednimi terenami poza miejskimi, zwłaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronio-

nych. SZM jest obszarem chronionym w planie poprzez specjalne rygory określone w ustaleniach; 

29) ścieżka rowerowa - wydzielony w jezdni lub poza jezdnią pas przeznaczony dla ruchu rowerowego; 

ścieżką rowerową w rozumieniu planu jest również ciąg pieszo rowerowy; 

30) teren pod budownictwo ochronne - teren realizacji podziemnego budownictwa ochronnego 

w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny; 

31) wartościowy drzewostan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz 

aleje i parki zabytkowe a także inne pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną z poniższych 

cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdłuż dróg (poza obszarami lasów 

i parków), 

b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 

c) drzewa i krzewy gatunków pospolitych o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - powyżej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, 

jesion, świerk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - powyżej 101 cm, dąb, grab, buk, lipa, 

iglicznia, głóg, jarząb, leszczyna turecka, żywotnik, platan klonolistny, wiąz, jodła, magnolia - 

powyżej 51 cm; 

32) wskaźnik intensywności zabudowy - iloraz: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 

wszystkich budynków (liczonych w zewnętrznym obrysie murów, z wyłączeniem tarasów i balko-

nów), do powierzchni działki budowlanej lub innej jednostki określonej w ustaleniach szczegółowych; 

33) wysokość obiektów technicznych - poziom określany w metrach n.p.m. dla najwyżej wysuniętego 

elementu obiektu; 

34) zabudowa obrzeżna - zabudowa ciągła wzdłuż przestrzeni publicznej ulic i placów, czytelnie obudo-

wująca przestrzeń ulicy lub placu; 

35) zamknięcie kompozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(grupą obiektów), ukształtowaniem powierzchni terenu lub zielenią wysoką, posiadające walory kom-

pozycyjne i estetyczne; 

36) zorganizowana zieleń publiczna - zieleń urządzona wypełniająca przestrzenie o dostępności ogólnej lub 

publicznej, w szczególności tworząca parki, skwery, zieleńce, aleje, a także stanowiąca elementy 

kompozycji ciągów ulicznych i placów np. szpalery drzew, żywopłoty, rabaty kwiatowe itp. 
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Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru planu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) w obszarze planu, ustala się lokalizację trzech obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powy-

żej 2000 m²: 

a) dwa obiekty w obszarze terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.T.2031.UC/E, 

b) jeden obiekt w obszarze terenów wydzieleń wewnętrznych 1.U/UC i 2.U/UC, położonych 

w granicach terenu elementarnego P.T.2029.U,UC/E; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług dopuszcza się wyłącznie usługi w zakresie: 

a) obsługa firm i klientów, 

b) punkty opieki nad dziećmi, 

c) handel detaliczny w lokalach o powierzchni użytkowej do 50 m²; 

3) realizację lokalu mieszkalnego w granicach działki budowlanej przeznaczonej dla zabudowy usługowej 

dopuszcza się wyłącznie na obszarach, gdzie przepisy szczególne umożliwiają sytuowanie pomiesz-

czeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

4) lokalizację toalet publicznych: 

a) ustala się w terenie P.T.2020.KM, 

b) dopuszcza się w terenie P.T.2021.US/E,U; 

5) dopuszcza się zachowanie dotychczasowego użytkowania terenu, niezgodnego z ustaleniami planu, 

istniejącego w dniu wejścia w życie niniejszego planu, do czasu zmiany zagospodarowania i przezna-

czenia terenu na cele zgodne z planem. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się obszar Systemu Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) na obszarze objętym Systemem Zieleni Miejskiej zakazuje się: 

a) zmniejszania powierzchni terenu biologicznie czynnego poniżej 50% powierzchni terenu elemen-

tarnego, pojedynczej działki budowlanej lub innej jednostki bilansowej określonej w ustaleniach 

szczegółowych planu, z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod drogi publiczne lub inżynieryj-

ne urządzenia sieciowe, 

b) kształtowania zabudowy w sposób utrudniający swobodny przepływ mas powietrza i przecinają-

cy ciągłość korytarzy ekologicznych; 

3) na obszarze objętym Systemem Zieleni Miejskiej obowiązują ogrodzenia ażurowe, z wyjątkiem ogro-

dzeń stanowiących jednocześnie konstrukcje oporowe; 

4) obowiązuje ochrona dziko występujących roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, objętych ochroną gatun-

kową, na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 

5) zakazuje się zasypywania, przekształcania i zabudowy cieków naturalnych i naturalnych dolin cieków; 

6) dopuszcza się regulację brzegów cieków w ramach naturalnego koryta oraz niezbędną kanalizację 

cieków związaną z realizacją dróg, ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych, o ile ustalenia szczegó-

łowe planu nie stanowią inaczej; 

7) zakazuje się wycinki wartościowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element 

kompozycji zespołu zabudowy lub zespołu zieleni, z wyjątkiem: 

a) realizacji nowych i przebudowy istniejących dróg i ulic ustalonych w planie, 

b) cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych, 

c) niezbędnej wycinki drzew związanej z realizacją obiektów budowlanych i sieci inżynieryjnych, 

d) niezbędnej wycinki drzew pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 110 kV i 220 kV, 

e) wycinki dopuszczonej w ustaleniach szczegółowych; 

8) zakazuje się wykonywania nasadzeń drzew i wysokich krzewów bezpośrednio pod napowietrzną linią 

elektroenergetyczną 110 kV; 

9) zakazuje się wykonywania nasadzeń drzew i wysokich krzewów bezpośrednio pod napowietrzną linią 

elektroenergetyczną 220 kV oraz w odległości po 19 m w obu jej kierunkach, licząc od osi linii; 

10) przy wykonywaniu nasadzeń drzew i krzewów w sąsiedztwie tras komunikacyjnych oraz na terenach 

naziemnych parkingów lub garaży, nakazuje się zastosowanie gatunków odpornych na zanieczysz-

czenia powietrza; 

11) przy realizacji nasadzeń drzew uzupełniających istniejące szpalery nakazuje się zastosowanie rodzi-

mych gatunków takich jak: dąb, grab, buk, klon, kasztanowiec, jesion, lipa; 
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12) w wyznaczonym na rysunku planu zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, lokali mieszkalnych w budyn-

kach usługowych oraz innych miejsc dostępnych dla ludności pod warunkiem spełnienia wymagań 

przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku lub za-

stosowania środków technicznych obniżających poziomy pól elektromagnetycznych poniżej określo-

nych w tych przepisach; 

13) wszelkie uciążliwości wynikające z eksploatacji zabudowy i zagospodarowania terenu powinny zamy-

kać się w granicach działki przynależnej. Ochrona przed hałasem winna być realizowana dostępnymi 

środkami technicznymi; 

14) przy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulic nakazuje się stosowanie rozwiązań archi-

tektonicznych, konstrukcyjnych lub odpowiednie zagospodarowanie terenu (ekrany akustyczne, zieleń 

urządzona w formie zimozielonych, liściastych krzewów płożących, pnączy i zieleni wysokiej, odpor-

nej na zanieczyszczenia) obniżających uciążliwość tras komunikacyjnych do poziomu dopuszczonego 

w przepisach; 

15) tereny zieleni oraz zieleń towarzysząca, urządzone jako zagospodarowanie tymczasowe mogą być 

likwidowane w związku z realizacją zagospodarowania zgodnego z planem; 

16) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują także w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-

sowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się strefę B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury prze-

strzennej, określoną na rysunku planu, w obrębie której dominuje historyczne zagospodarowanie o lo-

kalnych wartościach kulturowych. W obrębie strefy obowiązują określone planem ustalenia mające na 

celu podtrzymanie istniejącej kompozycji przestrzennej, zabudowy i innych elementów historycznego 

zagospodarowania; 

2) ustala strefę E ochrony ekspozycji, dla całej doliny Odry, od krawędzi wzgórz lewobrzeża do podsta-

wy Wzgórz Bukowych, w granicach planu jest to obszar położony pomiędzy ulicami Nehringa i Ba-

jeczną, z granicą oznaczoną na rysunku planu; 

3) w obrębie stref E obowiązuje: 

a) budowanie harmonijnej sylwety od strony rzeki Odry, 

b) utrzymanie niezakłóconych widoków z przestrzeni publicznych (ulic i szlaku wodnego), 

c) utrzymanie bezpośrednich i pośrednich wglądów na dominanty krajobrazowe z rzeki Odry, 

d) tworzenie lokalnych wnętrz i otwarć widokowych wzbogacających strukturę przestrzenną, 

e) zakaz wznoszenia wysokich budowli inżynierskich np. takich jak kominy, chyba że ustalenia 

szczegółowe stanowią inaczej; 

4) w obrębie strefy E ochronie podlegają: 

a) dalekie widoki na/z rozlewiska Odry przez sylwetę planowanej zabudowy, 

b) widoki ze szlaku wodnego na zabytki i wartościowe zespoły krajobrazowe kulturowe i naturalne, 

oraz dominanty krajobrazowe, 

c) widoki z przestrzeni publicznych: ulic, ciągów pieszych, placów i przestrzeni zieleni urządzonej, 

na zabytki i wartościowe zespoły krajobrazowe kulturowe i naturalne, dominanty krajobrazowe; 

5) wszystkie obiekty na obszarze objętym planem, widoczne z wód morskich wewnętrznych, swoją 

formą, kolorystyką i charakterystyką świecenia świateł nie mogą sugerować oznakowania nawigacyj-

nego oraz utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, a urządzenia oświetleniowe nie mogą 

powodować padania promieni bezpośrednio na akwen w sposób powodujący „oślepienie” nawigato-

rów jednostek pływających. Ustalenie dotyczy także oświetlenia ekspozycyjnego zabudowy; 

6) ustala się strefę W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych określoną 

na rysunku planu; 

7) w granicach strefy W III, przy realizacji inwestycji polegającej na wykonywaniu prac ziemnych obo-

wiązuje: 

a) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych wyprzedzających realizację inwestycji, na 

zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków, 

b) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków; 

8) nowe i przekształcane obiekty realizuje się zgodnie z wymogami harmonijnej sylwety, panoramy lub 

pierzei; 

9) na elewacjach eksponowanych od strony dróg publicznych, ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych 

i innych terenów o dostępie ogólnym, obowiązuje zastosowanie trwałych materiałów elewacyjnych 

gwarantujących estetyczny wygląd elewacji; 
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10) ustala się obszar przestrzeni publicznej obejmujący rejon skrzyżowania dróg P.T.2043.KD.L 

i P.T.2044.KD.D, drogę dojazdową do usług P.T.2047.KD.D i fragment pierzei ulicy Polickiej (odcinek 

pomiędzy ulicą Szosa Polska a terenem P.T.2018.U/E). Ustalenia szczegółowe dla wymienionych wy-

żej terenów oraz dla terenów usług im przyległych mają na celu ukształtowanie lokalnego centrum 

handlowo-usługowego stanowiącego element przestrzeni miejskiej sprzyjającej aktywności społecznej 

mieszkańców. W ustaleniach planu określa się w tym obszarze: 

a) koncentrację usług, w tym lokalizację trzech obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m², placówek kultury, edukacji, sportu i rekreacji, 

b) położenie pętli tramwajowo-autobusowej (teren P.T.2020.KM) umożliwiające szeroką dostępność 

lokalnego centrum usługowo-handlowego dla mieszkańców Szczecina, 

c) utworzenie wzdłuż obowiązujących linii zabudowy usługowej atrakcyjnych powiązań i akcentów 

przestrzennych w formie takich jak: plac, ciąg pieszy, lub pieszo-rowerowy. Poprzez zagospoda-

rowanie ich zielenią i małą architekturą dają one możliwość codziennej rekreacji i aktywności 

w tym obszarze; 

11) jeżeli dla danego terenu lub działki wyznaczona została obowiązująca linia zabudowy, to dla nowych 

inwestycji ustala się sytuowanie budynków w pierwszej kolejności na obowiązującej linii zabudowy; 

12) dopuszcza się wysunięcie poza obowiązującą linię zabudowy schodów zewnętrznych o długości biegu 

nie większej niż 1,5 m; 

13) dopuszcza się wysunięcie poza obowiązującą linię zabudowy daszków nad wejściami do budynku: 

a) maksymalne wysunięcie do 1,5 m, 

b) maksymalnie 25% szerokości elewacji budynku lokalizowanego na obowiązującej linii zabudowy 

objęta wysuniętym zadaszeniem; 

14) dopuszcza się wysunięcia poza nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: maksymalnie do 0,8 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp, przedsionków, daszków nad 

wejściami do budynku: maksymalnie do 1,5 m, 

c) innych elementów programu architektonicznego (studzienek doświetlających piwnice oraz ele-

mentów wspartych na słupach): maksymalnie do 0,8 m, 

d) innych obiektów wskazanych w ustaleniach szczegółowych; 

15) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania ścian budynku znajdujących się pod powierzchnią terenu, 

chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; 

16) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inżynieryjnych urządzeń sieciowych poza budynkami; 

17) wysokość zabudowy mierzy się, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, od poziomu terenu 

przy najniżej położonym wejściu do budynku (z wyłączeniem wejść do pomieszczeń technicznych), do 

najwyższego punktu przekrycia dachu (z wyłączeniem obiektów technicznych, takich jak: maszynow-

nie dźwigów, stacje bazowe telefonii komórkowej, wyjścia na dach w budynkach mieszkaniowych 

wielorodzinnych, usługowych, itp.); 

18) maksymalna wysokość: 

a) zabudowy gospodarczej przynależnej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) inżynieryjnych urządzeń sieciowych, nie większa niż 5 m, o ile ustalenia szczegółowe nie stano-

wią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 19; 

19) ogrodzenia od strony dróg publicznych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych określonych w planie, 

realizuje się wyłącznie ażurowe, o maksymalnej wysokości 1,30 m, z wyjątkiem: 

a) dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych planu, 

b) ogrodzeń stanowiących jednocześnie konstrukcje oporowe; 

20) obiekty gospodarcze np. śmietniki i urządzenia techniczne lokalizowane od strony wglądu z przestrze-

ni publicznej wbudowuje się w budynki, wkomponowuje w ogrodzenia lub osłania pnączami bądź ży-

wopłotami; 

21) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeń technicznych na elewacjach budynków od strony dróg 

publicznych, z wyłączeniem rur spustowych, instalacji odgromowych oraz kanałów wentylacji me-

chanicznej, żaluzji, wlotów i wylotów wentylacji mechanicznej nie wystającej poza lica budynków; 

22) lokalizację obiektów małej architektury oraz innych obiektów stanowiących wyposażenie obszarów 

zainwestowania miejskiego np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lampy, trady-

cyjne słupy ogłoszeniowe warunkuje się: 

a) dostosowaniem do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

b) brakiem kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, 

c) nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umiesz-

czania znaków i sygnałów drogowych; 
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23) zakazuje się lokalizacji reklam: 

a) wolno stojących w strefach ochrony konserwatorskiej B, 

b) wolno stojących, wyższych niż 3 m, licząc od poziomu urządzonego terenu w granicach strefy E; 

c) wbudowanych na zabytkach, 

d) wolno stojących przesłaniających zabytki, 

e) w pasie rozdzielającym jezdnie, 

f) wolno stojących w pasach zieleni urządzonej, w formie szpalerów drzew, w liniach rozgraniczają-

cych dróg i na ich tle, 

g) wolno stojących na tle zieleni naturalnej i urządzonej, 

h) w miejscach, w których pulsujące z reklam światło może zakłócać warunki mieszkaniowe, 

i) wolno stojących i wbudowanych a także nośników reklamowych montowanych powyżej okapu 

dachu oraz szyldów i tablic informacyjnych o powierzchni przekraczającej 1,5 m, na terenach za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

j) na osiach widokowych oraz w promieniu 15 m od obiektów stanowiących zamknięcie kompozy-

cyjne osi widokowej, 

k) na ogrodzeniach, gdy powierzchnia reklamy przekracza 0,3 m², 

l) zakazanych w ustaleniach szczegółowych; 

24) w terenach przeznaczonych pod drogi zakazuje się lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istnie-

jących, tymczasowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 15 m²; 

25) dla nowych obiektów użyteczności publicznej, w granicach działki budowlanej, obowiązuje zastoso-

wanie rozwiązań przestrzennych wynikających z przepisów obrony cywilnej, odpowiednich do rodzaju 

obiektu i sposobu zagospodarowania terenu; 

26) na terenach, na których nie ustalono zakazu lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych lub 

nowego zagospodarowania tymczasowego, lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych lub 

nowego zagospodarowania tymczasowego dopuszcza się po łącznym spełnieniu wymogów: 

a) dostosowania zagospodarowania, a w szczególności standardu wykonania (rodzaj materiałów 

elewacyjnych) obiektów tymczasowych, do krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

b) nie powodowania ograniczeń dla komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej oraz dla przeprowa-

dzenia sieci inżynieryjnych, 

c) możliwością likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub wykorzystania zagospo-

darowania tymczasowego do celów zgodnych z planem; 

27) zakazuje się zagospodarowania terenów w sposób uniemożliwiający dojazd specjalistycznego sprzętu 

do stanowisk słupowych oraz przewodów linii wysokiego napięcia w celu przeprowadzenia prac eks-

ploatacyjnych lub usunięcia awarii; 

28) ustalenia ogólne i szczegółowe, dotyczące kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania 

terenu, obowiązują także w przypadku lokalizowania zabudowy tymczasowej lub nowego zagospoda-

rowania tymczasowego, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; 

29) tymczasowe zagospodarowanie terenu dopuszcza się do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w planie, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; 

30) ograniczenia w zagospodarowaniu tymczasowym nie dotyczą zaplecza budowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt gra-

ficzny osi linii z rysunku planu; 

2) określone na rysunku planu granice terenów elementarnych wyznaczają granice podziałów parcela-

cyjnych; 

3) dopuszcza się łączenie działek położonych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-

szenia ich powierzchni lub umożliwienia dokonania nowego podziału zgodnego z ustaleniami szczegó-

łowymi planu; 

4) na obszarach, gdzie nie ustala się zakazu dokonywania podziałów terenu, dopuszcza się wydzielenia 

geodezyjne, m.in.: działek budowlanych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych oraz 

korytarzy infrastruktury technicznej (inżynieryjnych sieci uzbrojenia terenu), działek budowlanych dla 

inżynieryjnych urządzeń sieciowych i obiektów inżynieryjnych; 

5) minimalną szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej, określoną w ustaleniach szczegółowych, 

ustala się wyłącznie dla działek budowlanych bezpośrednio przylegających do dróg publicznych i we-

wnętrznych ustalonych w planie. W przypadku działki przylegającej do kilku ulic lub dróg wewnętrz-

nych ustalenie dotyczy frontu przy ulicy lub drodze wskazanej w ustaleniach szczegółowych, albo 

w przypadku braku wskazania, co najmniej jednego frontu; 
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6) dopuszcza się odstępstwo o +5/-5 stopni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzielanych 

działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi; 

7) określone w ustaleniach szczegółowych zasady parcelacji, w tym powierzchnie działek budowlanych 

w terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, nie obowiązują przy wydzie-

laniu działek budowlanych dla inżynieryjnych urządzeń sieciowych; 

8) dopuszcza się wydzielanie dla stacji transformatorowych działek budowlanych o powierzchni niezbęd-

nej dla ich prawidłowego funkcjonowania, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

z zastrzeżeniem punktu 9; 

9) niezależnie od ustaleń szczegółowych dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia działki 

o powierzchni maksymalnej 120 m² dla stacji transformatorowej. Ustalenie nie dotyczy terenów stacji 

transformatorowych oznaczonych w planie symbolem E; 

10) zakazuje się dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego zagospodarowania tymczasowego, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istniejących i projektowanych dróg pu-

blicznych i wewnętrznych połączonych z układem komunikacyjnym miasta; 

2) powiązania układu komunikacyjnego obszarów objętych planem z układem zewnętrznym zapewniać 

będą głównie ulice: 

a) ulica główna oznaczona na rysunku planu symbolem P.T.2041.KD.G, zlokalizowana wzdłuż połu-

dniowo zachodniej granicy planu, która stanowić będzie element układu podstawowego miasta; 

b) ul. Policka (poza granicą planu) przyległa do południowej granicy planu, która stanowić będzie po-

łączenie z ulicami podstawowego układu komunikacyjnego miasta; 

c) ulica lokalna, oznaczona na rysunku symbolem P.T.2042.KD.L, zapewniająca połączenia terenu 

objętego planem z ulicami układu podstawowego miasta; 

3) lokalizację, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu istniejące-

go warunkuje się zapewnieniem na terenie przedsięwzięcia odpowiedniej ilości miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych oraz rowerów, nie mniejszej niż ta, która wynika z przyrostu potrzeb 

parkingowych wywołanych realizacją przedsięwzięcia, a którą określa się na podstawie wymogów 

ustalonych w pkt 4 ÷ 6; 

4) ustala się następujące wskaźniki minimalnej liczby miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania 

na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

Lp.  Obiekt lub teren  Jednostka 

obliczeniowa  

Wskaźnik ilości miejsc 

parkingowych dla samochodów  

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie 2 

2. Mieszkania funkcyjne związane z usługami 1 mieszkanie 1 

3. Budynki zamieszkania zbiorowego 10 łóżek 3 

4. Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych 15 łóżek 1 

5. Hotele, pensjonaty 10 łóżek 5 

6. Motele 1 pokój 1 

7. Schroniska młodzieżowe 10 łóżek 1 

8. Obiekty handlu 1000 m² pow. 

sprzedaży 

25 

9. Restauracje, kawiarnie, inne (z wyłączeniem barów 

mlecznych i jadłodajni charytatywnych) 

100 miejsc konsump. 30 

10. Biura, urzędy, banki 100 m² pow. użytk. 3 

11. Usługi inne 100 m² pow. użytk. 3 

12. Przychodnie, gabinety lekarskie, gabinety weterynaryjne, 

kancelarie adwokackie, itp. 

1 gabinet 1 

13. Domy parafialne, domy kultury 1000 m² pow. użytk. 10 

14. Kina, teatry 100 miejsc 

siedzących 

25 

15. Szkoły podstawowe i gimnazja 1 sala dydaktyczna 1 

16. Szkoły średnie 1 sala dydaktyczna 2 

17. Biblioteki 20 użytkowników 

jednocześnie 

1 
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18. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 12 dzieci 1 

19. Szpitale, kliniki 10 łóżek 10 

20. Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 10 studentów 3 

21. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych 5 

22. Zakłady produkcyjne 100 zatrudnionych 20 

23. Rzemiosło usługowe 50 m² pow. użytk. 1 

24. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stanowisko 

naprawcze 

3 

25. Stacje paliw (z wyłączeniem samoobsługowych stacji 

paliw) 

1 obiekt 5 

26. Obsługa pojazdów (myjnie samochodowe, stacje 

diagnostyczne pojazdów, punkty wymiany oleju itp.) 

1 stanowisko do 

mycia 

2 

27. Hale widowiskowe, widowiskowo - sportowe, stadiony 100 miejsc 25 i 0.3 m.p. dla autokarów 

28. Hale sportowe, boiska (bez miejsc dla widzów) 50 m² pow. 

hali/terenu 

1 

29. Baseny pływackie, inne małe obiekty sportu i rekreacji 

(np. siłownie, fitness) 

10 korzystających 1 

30. Korty tenisowe 100 miejsc 25 

31. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

32. Ogrody działkowe 3 ogrody 1 

33. Sale konferencyjne 5 użytkowników 1 

34. Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 użytkowników 1 

35. Rozrywka (puby, dyskoteki, salony gier itp.) 10 użytkowników 1 

 

5) ustala się następujące wskaźniki liczby miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca 

postojowe dla rowerów: 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaźnik liczby miejsc 

postojowych dla rowerów 

1. Budynki mieszkalne i mieszkania 

funkcyjne związane z usługami 

nie określa się 

2. Hotele, pensjonaty 100 łóżek nie mniej niż 2 

3. Obiekty handlu o powierzchni sprzedaży 

do 400 m² 

50 m² 1 

4. Obiekty handlu o powierzchni sprzedaży 

powyżej 400 m² 

nie określa się 

5. Gastronomia nie określa się 

6. Biura, urzędy, poczty, banki 100 m² pow. użytkowej * 1 

7. Przychodnie, gabinety lekarskie, itp. nie określa się 

8. Kina, teatry 10 miejsc siedzących 1 

9. Gimnazja 30 uczniów na 1 zmianę 2 

10. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu 

dzieci 

nie określa się 

11. Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 10 studentów korzystających 

z obiektów jednocześnie 

2 

12. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych ** 0,5 

13. Zakłady produkcyjne 10 zatrudnionych ** 1 

14. Baseny pływackie, siłownie, inne małe  

 obiekty sportu i rekreacji 

10 korzystających 1 

15. Obiekty rekreacyjno - sportowe  

 i szkoleniowo - rekreacyjne 

10 użytkowników jednocześnie 1 

16. Sale konferencyjne, ośrodki szkoleniowe nie określa się 

17. Rzemiosło i usługi różne 10 zatrudnionych ** 0,5 

18. Stacje paliw nie określa się 

* do powierzchni użytkowej, w przypadku obliczeń zapotrzebowania miejsc postojowych, nie zalicza się: po-

wierzchni garaży i urządzeń technicznych, magazynów, archiwów, itp. 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 
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6) w przypadku, gdy wynik obliczeń liczby miejsc postojowych nie jest liczbą całkowitą, to wynik obli-

czeń liczby miejsc postojowych zaokrągla się pomijając końcówki wyniku obliczeń niższe lub równe 

0,5, zaś końcówki wyższe od 0,5 zaokrągla się w górę do liczby całkowitej; 

7) wymogi określone w pkt 3 ÷ 6 nie obowiązują w przypadku ekspozycji sezonowych towarów, ru-

chomych punktów sprzedaży oraz ogródków sezonowych przy lokalach gastronomicznych. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) linie rozgraniczające wyznaczonych w planie ulic, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wyznaczają 

korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu, z za-

strzeżeniem ust. 6 pkt 19; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego, poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1, wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsługi danego terenu elementarnego, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 19; 

3) dopuszcza się realizację sieci i lokalizację inżynieryjnych urządzeń sieciowych poza liniami rozgrani-

czającymi ulic, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych; 

4) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inżynieryjnych urządzeń sieciowych obsługujących ustalone planem przezna-

czenie terenu; 

5) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejących i nowych sieci wodociągowych w ulicach: Szosa Pol-

ska, Policka, Bajeczna, Nad Stołczynką, Nehringa i Orna (poza granicą planu); 

6) system wodociągowy należy realizować: 

a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów 

przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi; 

7) odprowadzanie ścieków sanitarnych ustala się istniejącą i nową kanalizacją sanitarną do istniejących 

i nowych kolektorów w ulicach: Szosa Polska, Policka, Bajeczna, Nad Stołczynką, Nehringa i Orna 

(poza granicą planu); 

8) odprowadzanie wód opadowych ustala się istniejącą i nową kanalizacją deszczową do istniejących 

i nowych kolektorów i sieci deszczowych w ulicach: Szosa Polska, Policka, Bajeczna, Nad Stołczynką, 

Nehringa i Orna (poza granicą planu), oraz do strumieni Skolwinka, Stołczynka, Żółwinka i cieku w te-

renie P.T.2011.ZN/WS, po podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach ropopochodnych; 

9) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się, do czasu realizacji: 

a) kanalizacji sanitarnej w ulicach, odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych i lokal-

nych zbiorników bezodpływowych, 

b) kanalizacji deszczowej w ulicach, odprowadzenie wód deszczowych do indywidualnych zbiorni-

ków umożliwiających gromadzenie wód opadowych; 

10) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejących i nowych sieci gazowych w ulicach: Szosa Polska, Polic-

ka, Bajeczna, Nad Stołczynką, Nehringa i Orna (poza granicą planu); 

11) zaopatrzenie w ciepło ustala się z indywidualnych i lokalnych źródeł energii wykorzystujących nisko-

emisyjne instalacje grzewcze na paliwo stałe, gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub odnawialne 

źródła energii, takie jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszczeń 

spełniających warunki ochrony środowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych, zgodnie 

z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

12) dopuszcza się możliwość zasilania nowej zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej z no-

wej lokalnej kotłowni lokalizowanej w rejonie ul. Polickiej; 

13) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na paliwa stałe w obiektach nowych i pod-

dawanych przebudowie. Ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzupełniające 

źródło ciepła; 

14) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja ściekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

15) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii napo-

wietrznych i sieci elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV poprzez istniejące i nowe stacje transforma-

torowe 15/0,4 kV; 

16) ustala się zasilanie stacji transformatorowej 220/110 kV napowietrznymi liniami elektroenergetycz-

nymi 220 kV; 

17) w obszarze objętym planem przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 

110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczone na rysunku planu; 
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18) w obszarze objętym planem przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia 

220 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczone na rysunku planu; 

19) dopuszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia określone w planie nie dotyczą sieci i infra-

struktury telekomunikacyjnej; 

20) obsługa telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; 

21) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urzą-

dzeń i obiektów związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 

22) przewiduje się czasowe gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach ustawionych na poszczegól-

nych posesjach, przy czym sposób gromadzenia odpadów winien zapewnić możliwość ich selektyw-

nej zbiórki; 

23) w liniach rozgraniczających ulic dopuszcza się ustawienie pojemników służących gromadzeniu i selek-

tywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do odzysku; 

24) nowe i przebudowywane sieci inżynieryjne należy prowadzić jako podziemne, chyba że ustalenia 

szczegółowe stanowią inaczej; 

25) w przypadku natrafienia w trakcie robót na drenaże należy podłączyć je do kanalizacji deszczowej; 

26) dopuszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych źródeł wytwarzających w skojarzeniu ciepło i ener-

gię elektryczną. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny P.T.2001.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, obsługa firm i klientów, turystyka, gastronomia, oświa-

ta, służba zdrowia, żłobek, punkt opieki nad dziećmi; 

3) całkowita powierzchnia lokali mieszkalnych nie może być większa niż 30% powierzchni całkowitej 

budynku usługowego; 

4) zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 50% powierzchni terenu elementarnego pomniejszonego o wydzielenie wewnętrzne 1.U/ZP, 

b) 80% na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP; 

3) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy; 

4) zakazuje się makroniwelacji terenu 1.U/ZP. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie elementarnym pomniejszonym o wydzielenie we-

wnętrzne 1.U/ZP: 40%; 

4) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane lub dobudowane do budynku 

usług; 

5) wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 12 m, w tym trzecia kondygna-

cja w dachu i nie wyżej niż 62 m n.p.m.; 

6) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) główne kalenice budynków lokalizowanych na obowiązującej linii zabudowy równoległe do linii roz-

graniczającej ul. Ornej; 

9) na terenie 1.U/ZP obowiązuje zagospodarowanie stale pielęgnowaną zielenią; 
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10) na terenie parkingu naziemnego nasadzenia drzew lub wysokich krzewów według wskaźnika: mini-

mum 1 drzewo lub krzew na 5 miejsc postojowych; w przypadku realizacji mniejszej ilości miejsc po-

stojowych niż 5 stanowisk, minimum 2 drzewa; 

11) zakazuje się: 

a) sytuowania wolno stojących budynków o wysokości mniejszej niż 8 m w pasie terenu o szeroko-

ści 15 m, przyległym do linii rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) lokalizacji reklam wolno stojących, 

c) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów w terenie 1.U/ZP, 

d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z ul. Ornej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych reali-

zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: P.T.2051.KD.D, P.T.2052.KDW, ul. Ornej (poza 

granicą planu); 

2) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

3) dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych. 

§ 8. Teren elementarny P.T.2002.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) usługi w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 50% powierzchni działki budowlanej pomniejszonej o teren wydzielenia wewnętrznego 1.MN/ZP 

położonego w granicach działki, 

b) 80% na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.MN/ZP; 

3) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy; 

4) zakazuje się makroniwelacji terenu 1.MN/ZP. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej pomniejszonej o teren wydzielenia 

wewnętrznego 1.MN/ZP położonego w granicach działki; 

4) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja użytkowa w stro-

mym dachu, nie więcej niż 9,5 m; 

5) forma budynków mieszkalnych: wolno stojące; 

6) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) główne kalenice budynków lokalizowanych na obowiązującej linii zabudowy równoległe do linii roz-

graniczającej ul. Ornej; 

9) na jednej działce budowlanej ustala się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego, wraz 

z przeznaczonymi na potrzeby mieszkańców budynkami garażowymi, gospodarczymi oraz obiektami 

rekreacji przydomowej; 
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10) usługi wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; 

11) na terenie 1.MN/ZP obowiązuje zagospodarowanie stale pielęgnowaną zielenią; 

12) zakazuje się: 

a) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów w terenie 1.MN/ZP, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 16 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających przyległej 

drogi publicznej: 

a) odnoszący się do pasa terenu głębokości minimum 30 m, bezpośrednio przylegającego do linii 

rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) zawarty w przedziale od 85º do 105º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z ul. Ornej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje 

się w oparciu o sieci uzbrojenia w ul. Ornej (poza granicą planu). 

§ 9. Teren elementarny P.T.2003.ZL 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleń leśna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) wycinki w ramach inwentaryzacji stanu lasu, 

b) cięć sanitarnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) wszelkie działania na terenie leśnym winny być zgodne z inwentaryzacją stanu lasu; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 

c) lokalizacji reklam, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z ul. Ornej (poza granicą planu). 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Zakaz lokalizacji nowych obiektów i sieci inżynieryjnych. 

§ 10. Teren elementarny P.T.2004.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) usługi w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy; 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 

4) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja użytkowa w stro-

mym dachu, nie więcej niż 9,5 m; 

5) forma budynków mieszkalnych: wolno stojące; 

6) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) główne kalenice budynków lokalizowanych na obowiązującej linii zabudowy równoległe do linii roz-

graniczającej ul. Ornej; 

9) na jednej działce budowlanej ustala się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego, wraz 

z przeznaczonymi na potrzeby mieszkańców budynkami garażowymi, gospodarczymi oraz obiektami 

rekreacji przydomowej; 

10) usługi wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; 

11) zakazuje się nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 35 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających przyległej 

drogi publicznej, zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z ul. Ornej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje 

się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie P.T.2050.KD.D i w ul. Ornej (poza granicą planu). 

§ 11. Teren elementarny P.T.2005.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ogrody działkowe. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu elementarnego 

i 80% pojedynczej działki ogrodniczej; 

3) zakazuje się makroniwelacji terenu, z wyłączeniem realizacji parkingu oraz przejść i przejazdów po 

terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednej altany w granicach pojedynczej działki ogrodniczej; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni pojedynczej działki ogrodniczej, nie więcej 

niż 25 m²; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5 metrów od po-

ziomu terenu przy wejściu do budynku do górnej powierzchni przekrycia; 

5) budynki kryte dachami o nachyleniu połaci nie większym niż 30%; 

6) ogrodzenia pojedynczych działek, wykonuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wysokości; 

7) nawierzchnia stanowisk postojowych i dojazdów do nich realizowana jako żwirowa lub trawiasta, 

stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub ażurowymi rastrami beto-

nowymi; 

8) zakazuje się: 

a) lokalizacji altan bezpośrednio przy granicach działek ogrodniczych, 
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b) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu P.T.2050.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2050.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu; 

3) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 12. Teren elementarny P.T.2006.ZP,ZL 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleń urządzona z dopuszczeniem zalesień; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 80% terenu elementarnego; 

3) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie cięć sanitarnych, urządzania lasu i prowadzenia 

gospodarki leśnej; 

4) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia umożliwiające swobodną migrację drobnych zwierząt, wykonane 

z elementów naturalnych; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów małej architektury, 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 

c) lokalizacji reklam, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z ulicy Ornej (poza granicą planu), poprzez teren P.T.2003.ZL. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów i sieci inżynieryjnych; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu. 

§ 13. Teren elementarny P.T.2007.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) usługi w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 50% powierzchni działki budowlanej pomniejszonej o teren wydzielenia wewnętrznego 1.MN/ZP 

położonego w granicach działki, 
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b) 80% na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.MN/ZP; 

3) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy; 

4) możliwa forma zagospodarowania wydzielenia wewnętrznego 1.MN/ZP; 

a) zalesienie terenu, 

b) zagospodarowanie stale pielęgnowaną zielenią; 

5) na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.MN/ZP dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) prowadzenia gospodarki leśnej, 

b) cięć sanitarnych; 

6) na terenie 1.MN/ZP zakazuje się makroniwelacji i realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej pomniejszonej o teren wydzielenia 

wewnętrznego 1.MN/ZP położonego w granicach działki; 

4) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja użytkowa w stro-

mym dachu, nie więcej niż 9,5 m; 

5) forma budynków mieszkalnych: wolno stojące; 

6) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) główne kalenice budynków mieszkalnych: 

a) na frontach działek przyległych do linii rozgraniczającej ul. Ornej - prostopadłe do linii rozgranicza-

jącej ulicy, 

b) na frontach działek przyległych do linii rozgraniczającej drogi P.T.2050.KD.D - równoległe do linii 

rozgraniczającej drogi, 

c) na frontach działek przyległych do linii rozgraniczającej drogi P.T.2060.KDW - prostopadłe do linii 

rozgraniczającej drogi; 

9) na jednej działce budowlanej ustala się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego, wraz 

z przeznaczonymi na potrzeby mieszkańców budynkami garażowymi, gospodarczymi oraz obiektami 

rekreacji przydomowej; 

10) usługi wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; 

11) w granicach działki nr 18 z obrębu 3254 obowiązuje urządzenie przejścia pieszego lub pieszo-

rowerowego po terenie, o minimalnej szerokości 3 m oraz przebiegu określonym na rysunku planu; 

12) na granicy z terenem P.T.2011.ZN/WS obowiązują ogrodzenia umożliwiające swobodną migrację 

drobnych zwierząt, wykonane z elementów naturalnych; 

13) zakazuje się: 

a) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów w terenie 1.MN/ZP, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 800 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 

a) dla frontów przyległych do dróg publicznych - 25 m, 

b) dla frontów przyległych do drogi wewnętrznej P.T.2060.KDW - 9 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających przyległej 

drogi publicznej, zawarty w przedziale od 85º do 95º; 

4) dla określonego w granicach działki nr 18 z obrębu 3254 ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego usta-

la się dostęp ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2050.KD.D, P.T.2060.KDW, ul. Ornej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych reali-

zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: P.T.2050.KD.D, P.T.2060.KDW, ul. Ornej (poza 

granicą planu); 

2) ustala się realizację kanalizacji deszczowej wraz z pasem technicznym do jej obsługi, oznaczonym na 

rysunku planu; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu; 

5) ustala się realizację sieci elektroenergetycznej 15 kV wraz z pasem technicznym do jej obsługi, ozna-

czonym na rysunku planu. 

§ 14. Teren elementarny P.T.2008.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; 

2) dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, obsługa firm i klientów, sport i rekreacja, gastronomia, 

sezonowe usługi; 

3) zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy; 

4) obowiązuje pokrycie niezabudowanej i nieutwardzonej powierzchni terenu stale pielęgnowaną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają sytuowania obiektów sezonowych usług; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 

5) wysokość zabudowy: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m; 

6) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu 

w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) obiekty sezonowych usług: parterowe, w formie wolno stojących wiat lub budynków o powierzchni 

zabudowy nie większej niż 9 m²; 

9) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w formie sezonowych usług: 3 miesią-

ce w roku; 

10) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam wolno stojących, 

b) sytuowania wolno stojących budynków garażowych lub gospodarczych, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyłączeniem sezonowych usług. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) dopuszcza się wydzielenie wyłącznie jednej działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę kubatu-

rową o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m² i szerokości frontu minimum 100 m; 

2) ustala się kąt nachylenia granic działek w stosunku do linii rozgraniczających przyległej drogi publicz-

nej, zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2060.KDW, ul. Ornej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 
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6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych reali-

zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2060.KDW i w ul. Ornej (poza granicą planu); 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu. 

§ 15. Teren elementarny P.T.2009.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) usługi w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 

4) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja użytkowa w stro-

mym dachu, nie więcej niż 9,5 m; 

5) forma budynków mieszkalnych: wolno stojące; 

6) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu 

w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) główne kalenice budynków mieszkalnych sytuowanych na działkach przyległych do linii rozgraniczają-

cej ul. Ornej prostopadłe do linii rozgraniczającej ulicy; 

9) na jednej działce budowlanej ustala się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego, wraz 

z przeznaczonymi na potrzeby mieszkańców budynkami garażowymi, gospodarczymi oraz obiektami 

rekreacji przydomowej; 

10) usługi wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; 

11) zakazuje się nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej dla frontów przyległych do dróg publicznych - 20 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających przyległej 

drogi publicznej, zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2049.KD.D, P.T.2060.KDW, ul. Ornej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych reali-

zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenach: P.T.2049.KD.D, P.T.2060.KDW i w ul. Ornej (poza 

granicą planu); 

2) część terenu znajduje się w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, oznaczonej na rysunku planu. 

§ 16. Teren elementarny P.T.2010.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 
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2) dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, gastronomia, turystyka, obsługa firm i klientów, gabi-

nety weterynaryjne; 

3) całkowita powierzchnia lokali mieszkalnych nie może być większa niż 30% powierzchni całkowitej 

budynku usługowego; 

4) zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 50% powierzchni terenu elementarnego pomniejszonego o wydzielenie wewnętrzne 1.U/ZP, 

b) 80% na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP; 

3) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy; 

4) możliwa forma zagospodarowania wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP; 

a) zalesienie terenu, 

b) zagospodarowanie stale pielęgnowaną zielenią; 

5) na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) prowadzenia gospodarki leśnej, 

b) cięć sanitarnych; 

6) na terenie 1.U/ZP zakazuje się makroniwelacji i realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) szerokość elewacji sytuowanej na obowiązującej linii zabudowy: od 12 do 18 m; 

4) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane lub dobudowane do budynku 

usług; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie elementarnym pomniejszonym o wydzielenie we-

wnętrzne 1.U/ZP: 35%; 

6) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane w budynki usługowe; 

7) wysokość zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m; 

8) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

9) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

10) na granicy z terenem P.T.2011.ZN/WS obowiązują ogrodzenia umożliwiające swobodną migrację 

drobnych zwierząt, wykonane z elementów naturalnych; 

11) zakazuje się: 

a) sytuowania wolno stojących budynków garażowych lub gospodarczych w pasie terenu o szero-

kości 10 m, przyległym do linii rozgraniczającej drogi P.T.2060.KDW, 

b) lokalizacji reklam wolno stojących, 

c) lokalizacji parkingów na terenie 1.U/ZP, 

d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2060.KDW, P.T.2049.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych reali-

zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenach: P.T.2049.KD.D i P.T.2060.KDW; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 
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3) dopuszcza się lokalizację stacji wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 17. Teren elementarny P.T.2011.ZN/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleń naturalna objęta ochroną prawną, ciek wodny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) ustala się ochronę przyrodniczą terenu - użytek ekologiczny „Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki 

i Żółwinki“; 

3) w granicach użytku ekologicznego „Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki i Żółwinki“ obowiązują 

rygory chroniące występujące wartości przyrodnicze i walory krajobrazowe zgodnie z uchwałą Rady 

Miasta Szczecin; 

4) ustala się ochronę przyrodniczą terenu dla którego nakazuje się: 

a) ochronę naturalnego i kulturowego krajobrazu, 

b) zachowanie i ochronę naturalnego ukształtowania terenu, 

c) zachowanie i ochronę siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt podlegają-

cych ochronie; 

5) nakazuje się zachowanie roślinności leśnej oraz pielęgnację i ochronę lasu; 

6) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie cięć sanitarnych, niezbędnej wycinki wykonanej 

na potrzeby ochrony przyrody oraz wycinki w ramach inwentaryzacji stanu lasu; 

7) zakazuje się regulacji cieku wodnego mogącego pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz wpłynąć 

negatywnie na stanowiska roślin chronionych; 

8) zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

lub racjonalnej gospodarce wodnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren częściowo objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

3) obowiązuje urządzenie przejść pieszych lub pieszo-rowerowych po terenie, o minimalnej szerokości 

3 m oraz przybliżonym przebiegu określonym na rysunku planu; 

4) dopuszczalne elementy małej architektury: 

a) ławeczki wykonane z drewna, bez powłoki malarskiej, 

b) tablice informacyjne przy ścieżkach osadzone na drewnianych słupach, 

c) kładki na cieku wykonane z drewna, bez powłoki malarskiej; 

5) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: elementów małej architektury i obiektów inży-

nierskich związanych z obsługą techniczną cieku lub koniecznych ze względu na ukształtowanie 

terenu, 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 

c) lokalizacji reklam, 

d) przegradzania terenu, 

e) sadzenia drzew oraz prowadzenia prac mogących zagrozić trwałości sieci inżynieryjnych w pa-

sach technicznych, 

f) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się podziału terenu elementarnego; 

2) ustala się dostęp ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa poprzez tereny: P.T.2006.ZP,ZL, P.T.2007.MN,U, P.T.2010.U,M, P.T.2012.ZD, P.T.2013.U/E, 

P.T.2021.US/E,U, P.T.2023.ZD, P.T.2025.U/E,MZ. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów i sieci inżynieryjnych (za wyjątkiem kanalizacji deszczowej); 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11861 – Poz. 1578 

 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont magistrali wodociągowej; 

4) ustala się pas techniczny o szerokości 3 m (obustronnie) od osi magistrali wodociągowej; 

5) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację kanalizacji deszczowej wraz z urządze-

niami podczyszczającymi; 

6) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania linii, oznaczonych na rysunku planu; 

7) dopuszcza się przebudowę, regulację i konserwację cieku wodnego; 

8) ustala się realizację kanalizacji deszczowej wraz z pasem technicznym do jej obsługi, oznaczonym na 

rysunku planu 

§ 18. Teren elementarny P.T.2012.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ogrody działkowe. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu elementarnego 

i 80% pojedynczej działki ogrodniczej; 

3) zakazuje się makroniwelacji terenu z wyłączeniem realizacji parkingu oraz przejść i przejazdów po 

terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednej altany w granicach pojedynczej działki ogrodniczej; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni pojedynczej działki ogrodniczej, nie więcej 

niż 25 m²; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5 metrów od po-

ziomu terenu przy wejściu do budynku do górnej powierzchni przekrycia; 

5) budynki kryte dachami o nachyleniu połaci nie większym niż 30%; 

6) ogrodzenia pojedynczych działek, wykonuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wysokości; 

7) obowiązuje urządzenie dwóch przejść pieszych lub pieszo-rowerowych po terenie, o minimalnej sze-

rokości 3 m oraz przybliżonym przebiegu określonym na rysunku planu; 

8) nawierzchnia stanowisk postojowych i dojazdów do nich realizowana jako żwirowa lub trawiasta, 

stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub ażurowymi rastrami beto-

nowymi; 

9) zakazuje się: 

a) lokalizacji altan bezpośrednio przy granicach działek ogrodniczych, 

b) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych 

o przybliżonym przebiegu określonym na rysunku planu; 

2) dla określonych ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych ustala się dostęp ogólny; 

3) przebieg określonych w planie ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych wyznacza się dokładnie na 

podstawie projektów budowlanych. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów P.T.2049.KD.D, ul. Nehringa, ul. Ornej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2049.KD.D 

oraz ul. Ornej (poza granicą planu); 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

3) ustala się likwidację nie eksploatowanego słupa elektroenergetycznego; 
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4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

5) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

6) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę remont, likwidację i budowę kanalizacji deszczowej w nowej 

lokalizacji. 

§ 19. Teren elementarny P.T.2013.U/E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, stacje transformatorowe; 

2) zakres usług: działalność z zakresu obsługi firm i klientów, handel, rzemiosło, drobne wytwórstwo, 

warsztaty mechaniki pojazdowej i stacje obsługi samochodów osobowych, stacja paliw, biura, gabi-

nety weterynaryjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren częściowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 20% powierzchni działki budowlanej, 

b) 50% powierzchni działki budowlanej lub części działki budowlanej objętej Systemem Zieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% działki budowlanej; 

4) wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 12 m; 

5) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

6) doświetlenia w dachach stromych wyłącznie w płaszczyźnie połaci; 

7) budynki sytuowane w pasie terenu o szerokości 20 m przyległym do linii rozgraniczającej ul. Nehringa: 

a) o powierzchni zabudowy dla budynku, liczonej po obrysie parteru, nie większej niż 280 m², 

b) o wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, 

c) z elewacją od strony drogi publicznej równoległą do linii rozgraniczającej ul. Nehringa; 

8) na terenach naziemnych parkingów nasadzenia drzew według wskaźnika: minimum 1 drzewo na 

5 miejsc postojowych; w przypadku realizacji mniejszej ilości miejsc postojowych niż 5 stanowisk, 

minimum 2 drzewa; 

9) zakazuje się: 

a) lokalizacji placów składowych, 

b) sytuowania stacji paliw w pasie terenu o szerokości 30 m, przyległym do linii rozgraniczającej 

ul. Nehringa, 

c) sytuowania wolno stojących stacji transformatorowych w pasie terenu o szerokości 30 m, przy-

ległym do linii rozgraniczającej ul. Nehringa, 

d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1500 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej dla frontów przyległych do linii rozgraniczającej 

ul. Nehringa - 35 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających przyległej 

drogi publicznej, zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z ul. Nehringa, (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opa-

dowych realizuje się w oparciu o sieci w ul. Nehringa (poza granicą planu); 

2) studnia wiercona - z dopuszczeniem przebudowy, remontu i likwidacji; 
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3) zamknięty zbiornik wody - z dopuszczeniem przebudowy, remontu i likwidacji; 

4) ustala się likwidację nie eksploatowanego słupa elektroenergetycznego; 

5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do cieku w terenie P.T.2011.ZN/WS po podczyszcze-

niu w piaskownikach i separatorach ropopochodnych; 

6) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę nowej sieci elektroenergetycznej 

15 kV w terenie elementarnym; 

7) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojące lub dobudo-

wane stacje transformatorowe o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

8) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

9) dopuszcza się lokalizację nowych, wbudowanych, dobudowanych lub wolno stojących stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojące lub dobudo-

wane stacje transformatorowe o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 20. Teren elementarny P.T.2014.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) dopuszczalny zakres usług: sport i rekreacja, turystyka, oświata, żłobek, punkt opieki nad dziećmi, 

biura, działalność z zakresu obsługi firm i klientów, gastronomia; 

3) całkowita powierzchnia przeznaczona na lokale mieszkalne nie może być większa niż 30% powierzchni 

całkowitej budynku usługowego; 

4) dopuszcza się zachowanie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nehringa 71, bez możliwości zwięk-

szania powierzchni przeznaczonej na mieszkania; 

5) zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) obowiązuje nasadzenie minimum 5 wysokich drzew liściastych o kulistym pokroju, w równych odstę-

pach, z przebiegiem określonym na rysunku planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktu-

ry przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

3) ustala się ochronę zabytku ujętego w gminnej ewidencji zabytków, przy ul. Nehringa 71, oznaczone-

go na rysunku planu, dla którego obowiązuje: 

a) zakaz nadbudowy, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

c) zakaz zwiększania gabarytu istniejącego doświetlenia poddasza od strony frontowej budynku, 

d) zakaz rozbudowy elewacji frontowej i szczytowych, z wyłączeniem zewnętrznego ocieplenia bu-

dynku, 

e) przy rozbudowach i dobudowach od strony ogrodowej, poziom górnej krawędzi stropu lub okapu 

dachu nie wyższy niż linia okapu dachu zabytku, 

f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych; 

4) w przypadku konieczności rozbiórki zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 3 obowiązuje: 

a) odtworzenie obiektu w pierwotnej lokalizacji, 

b) wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej i przekazanie wykonanej dokumentacji organowi do 

spraw ochrony zabytków, przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych; 

5) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% działki budowlanej; 

7) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane w budynki usługowe; 

8) wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 10 - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 

12 m, w tym trzecia kondygnacja w dachu; 
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9) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

10) budynki sytuowane w obowiązującej linii zabudowy: 

a) o wysokości co najmniej 2 kondygnacji nadziemnych, nie mniej niż 9 m, 

b) o powierzchni zabudowy, po obrysie parteru: od 150 do 320 m²; 

c) z pokryciem dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czer-

wonym lub brunatnym, 

d) z oknami wyłącznie połaciowymi; 

11) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z terenem P.T.2013.U/E, przy 

czym ściana zewnętrzna zwrócona w stronę tej granicy, bez otworów okiennych i drzwiowych; 

12) zakazuje się: 

a) sytuowania lokali mieszkalnych poniżej drugiej kondygnacji nadziemnej budynków, 

b) lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 35 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczającej drogi pu-

blicznej zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów P.T.2043.KD.L, ul. Nehringa, (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w terenie P.T.2043.KD.L i w ul. Nehringa (poza granicą planu). 

§ 21. Teren elementarny P.T.2015.US 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: sport i rekreacja; 

2) zagospodarowanie i zabudowę terenu na potrzeby sportu i rekreacji ustala się jako inwestycję celu 

publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 60% powierzchni terenu; 

3) obowiązuje pokrycie niezabudowanej i nieutwardzonej powierzchni terenu stale pielęgnowaną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktu-

ry przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

3) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% terenu elementarnego; 

6) wysokość zabudowy: od 7 m do 10 m; 

7) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

8) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

9) doświetlenia w dachach stromych wyłącznie w płaszczyźnie połaci; 

10) na zamknięciu osi widokowej ustala się lokalizację budynku o wysokości nie mniejszej niż 9 m; 

11) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 
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c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2042.KD.L, P.T.2043.KD.L, P.T.2053.KDW, ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2042.KD.L, P.T.2043.KD.L, P.T.2053.KDW, ul. Polickiej 

(poza granicą planu). 

§ 22. Teren elementarny P.T.2016.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) dopuszczalny zakres usług: obsługa firm i klientów, biura, turystyka, sport i rekreacja, oświata, służba 

zdrowia, żłobek, punkty opieki nad dziećmi, handel, gastronomia; 

3) całkowita powierzchnia przeznaczona na lokale mieszkalne nie może być większa niż 30% po-

wierzchni całkowitej budynku usługowego; 

4) maksymalna powierzchnia sprzedaży w budynku: 150 m²; 

5) dopuszcza się zachowanie lokali mieszkalnych w istniejących budynkach, bez możliwości zwiększania 

powierzchni przeznaczonej na mieszkania; 

6) zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) obowiązuje bogaty program zieleni na frontach działek, wzdłuż granicy z terenem P.T.2042.KD.L; 

3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni działki budowlanej, 

przy czym przyjmuje się jednostkę bilansową obejmującą tereny P.T.2015.US, P.T.2016.U,M, 

P.T.2017.U,M, na której udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie będzie mniejszy niż 

50% jej powierzchni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury prze-

strzennej; 

2) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

3) ustala się ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przy ul. Nehringa 65 i 67, ozna-

czonych na rysunku planu, dla których obowiązuje: 

a) zakaz nadbudowy, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących doświetleń poddasza od strony frontowej budynku, 

d) zakaz rozbudowy elewacji frontowej i szczytowych, z wyłączeniem zewnętrznego ocieplenia bu-

dynku oraz wykonania po stronie północnej budynku przy ul. Nehringa 65 rozbudowy lub dobu-

dowy, 

e) przy rozbudowach i dobudowach należy czytelnie wyróżnić gabaryty i formę historycznej części 

zabudowy, 

f) przy rozbudowach i dobudowach poziom górnej krawędzi stropu lub okapu dachu nie wyższy niż 

linia okapu dachu zabytku, 

g) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych nie podlegających rozbudowie lub dobudowie; 

4) w przypadku konieczności rozbiórki zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 3 obowiązuje: 

a) odtworzenie obiektu w pierwotnej lokalizacji, 

b) wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej i przekazanie wykonanej dokumentacji organowi do 

spraw ochrony zabytków, przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych; 

5) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych; 

6) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
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7) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% działki budowlanej; 

8) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane w budynki usługowe; 

9) na frontach działek przyległych do dróg publicznych ustala się kształtowanie harmonijnych pierzei ulic 

z zabudową obrzeżną; 

10) minimalne pokrycie obowiązującej linii zabudowy ścianami budynków w obrębie pojedynczej działki 

budowlanej: 60%; 

11) maksymalna długość elewacji sytuowanej na obowiązującej linii zabudowy: 23 m; 

12) wysokość zabudowy: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w dachu, 

b) od 9 m do 12 m; 

13) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej: 0,6; 

14) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

15) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

16) okna w dachach stromych wyłącznie połaciowe; 

17) na zamknięciu osi widokowej: zabudowa narożna z akcentem kompozycyjnym w narożniku budynku, 

np. w formie wejścia; 

18) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam wbudowanych, 

b) sytuowania lokali mieszkalnych poniżej drugiej kondygnacji nadziemnej, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 

a) dla działek przyległych do linii rozgraniczającej ul. Nehringa - 1500 m², 

b) dla działki u zbiegu ulic Polickiej i Nehringa - 2400 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 22 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających przyległej 

drogi publicznej, zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2042.KD.L, ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w terenie P.T.2042.KD.L oraz w ul. Polickiej (poza granicą planu). 

§ 23. Teren elementarny P.T.2017.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) dopuszczalny zakres usług: handel, gastronomia, sport i rekreacja, turystyka, obsługa firm i klientów, 

służba zdrowia, żłobek, punkt opieki nad dziećmi, gabinety weterynaryjne, biura, działalność z zakresu 

obsługi firm i klientów; 

3) całkowita powierzchnia przeznaczona na lokale mieszkalne nie może być większa niż 30% powierzchni 

całkowitej budynku usługowego; 

4) maksymalna powierzchnia sprzedaży w budynku: 150 m²; 

5) zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni działki budowlanej, przy 

czym przyjmuje się jednostkę bilansową obejmującą tereny P.T.2015.US, P.T.2016.U,M, P.T.2017.U,M, 

na której udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie będzie mniejszy niż 50% jej powierzchni. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury prze-

strzennej; 

2) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

3) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych; 

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% działki budowlanej; 

6) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane w budynki usługowe; 

7) minimalne pokrycie obowiązującej linii zabudowy ścianami budynków w obrębie pojedynczej działki 

budowlanej: 60%; 

8) wysokość zabudowy: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w dachu, nie więcej niż 12 m, 

b) w pasie terenu o szerokości 15 m, przyległym do linii rozgraniczającej ul. Polickiej minimum 9 m; 

9) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej: 0,6; 

10) obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 

35º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

11) okna w dachach stromych wyłącznie połaciowe; 

12) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

13) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam wbudowanych, 

b) sytuowania lokali mieszkalnych poniżej drugiej kondygnacji nadziemnej, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w ul. Polickiej (poza granicą planu), oraz z ul. Nehringa poprzez teren 

P.T.2016.U,M; 

2) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 24. Teren elementarny P.T.2018. U/E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, stacje transformatorowe; 

2) dopuszczalny zakres usług: oświata, sport i rekreacja, turystyka, kultura i rozrywka, biura, służba 

zdrowia, żłobek, punkty opieki nad dziećmi, handel, gastronomia; 

3) zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego 50% działki budowlanej i nie mniej niż 

60% na wydzieleniu wewnętrznym 1.U/ZP. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren częściowo objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% działki budowlanej; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej: 0,6; 
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5) minimalne pokrycie obowiązującej linii zabudowy ścianami budynków w obrębie pojedynczej działki 

budowlanej: 70%; 

6) wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 7 i 8 - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 

101 m n.p.m.; 

7) na zamknięciu osi widokowej obowiązuje realizacja dominanty przestrzennej, dla której obowiązuje: 

a) wysokość od 16 m do 19 m, nie więcej niż 108 m n.p.m., 

b) powierzchnia zabudowy po skrajnym, wykończonym obrysie budynku, od trzeciej kondygnacji 

nadziemnej wzwyż - od 300 m² do 400 m²; 

8) minimalna wysokość budynków sytuowanych na obowiązującej linii zabudowy: 9 m; 

9) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30 º; 

10) doświetlenia w dachach stromych wyłącznie w płaszczyźnie połaci; 

11) na terenie 1.U/ZP: zieleń o charakterze ozdobnym, ścieżki, elementy małej architektury, urządzenia 

sportu i rekreacji; 

12) obowiązuje urządzenie przejścia pieszego lub pieszo-rowerowego po terenie, łączącego teren P.T.2043.KD.L 

z terenem P.T.2053.KDW, o minimalnej szerokości 3 m oraz przybliżonym przebiegu określonym na 

rysunku planu; 

13) zakazuje się lokalizacji: 

a) wolno stojących budynków o wysokości mniejszej niż 8 m w pasie terenu o szerokości 30 m, 

przyległym do linii rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) lokali handlowych powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej, 

c) reklam wolno stojących na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP, 

d) parkingów na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP; 

14) zakazuje się nowego zagospodarowania tymczasowego oraz sytuowania tymczasowych obiektów 

budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 5000 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 50 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych, w stosunku do linii rozgraniczającej drogi pu-

bliczne: 

a) odnoszący się do pasa terenu głębokości minimum 40 m, bezpośrednio przylegającego do linii 

rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) zawarty w przedziale od 850 do 950; 

4) dopuszcza się wydzielenie działki po granicach wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP; 

5) dopuszcza się wydzielenie ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego o szerokości od 3 m do 5 m, 

o przybliżonym przebiegu określonym na rysunku planu; 

6) dla określonego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego ustala się dostęp ogólny; 

7) dokładny przebieg określonego w planie ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego wyznacza się na pod-

stawie projektu budowlanego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2043.KD.L, P.T.2053.KDW, ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2043.KD.L, P.T.2053.KDW, wydzieleniu wewnętrz-

nym 2.U/ZP terenu P.T.2019.U,M i ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) dopuszcza się przebudowę rozbudowę, remont i likwidację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasila-

nej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja transformatorowa 

o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

3) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 25. Teren elementarny P.T.2019.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) dopuszczalny zakres usług: handel, gastronomia, turystyka, biura, działalność z zakresu obsługi firm 

i klientów; 
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3) zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego 25% terenu elementarnego i nie mniej niż 

50% na wydzieleniach wewnętrznych 1.U/ZP i 2.U/ZP; 

2) obowiązuje bogaty program zieleni na frontach działek, wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Polickiej; 

3) na wydzieleniu wewnętrznym 1.U/ZP obowiązuje nasadzenie dwóch szpalerów drzew liściastych 

o kulistym pokroju, w regularnych odstępach co 10 m, na długości minimum 150 m każdy, z przebie-

giem określonym na rysunku planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% terenu pomniejszonego o wydzielenia wewnętrzne 1.U/ZP 

i 2.U/ZP; 

3) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne lub apartamenty na wynajem, wbudowane 

w budynki usługowe; 

4) całkowita powierzchnia przeznaczona na lokale mieszkalne nie może być większa niż 20% po-

wierzchni całkowitej budynku usługowego; 

5) ustala się kształtowanie harmonijnej pierzei ul. Polickiej z zabudową obrzeżną; 

6) minimalne pokrycie obowiązującej linii zabudowy ścianami budynków: 60%; 

7) dla elewacji sytuowanych na obowiązującej linii zabudowy od strony ul. Polickiej obowiązuje: 

a) długość elewacji od 16 m do 20 m, 

b) zastosowanie jednakowej wysokości poziomu nadproży okiennych i drzwiowych; 

8) wysokość zabudowy: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, 

b) nie więcej niż 12 m, 

c) maksymalnie 104 m n.p.m.; 

9) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

10) doświetlenia w dachach stromych wyłącznie w płaszczyźnie połaci; 

11) forma zagospodarowania terenu 1.U/ZP: 

a) pasaż o nawierzchni wykonanej z materiałów wysokiej jakości, 

b) urządzona zieleń o ozdobnym charakterze, w tym szpalery drzew, 

c) elementy małej architektury, w tym ławki; 

12) zakazuje się lokalizacji: 

a) reklam wolno stojących, 

b) realizacji ogrodzeń na terenach 1.U/ZP i 2.U/ZP, 

c) parkingów na terenie wydzieleń wewnętrznych 1.U/ZP i 2.U/ZP, 

d) nasadzeń wysokiej zieleni na terenie wydzielenia wewnętrznego 2.U/ZP, 

e) lokali mieszkalnych poniżej trzeciej kondygnacji nadziemnej, 

f) lokali handlowych powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej, 

g) tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

h) wolno stojących budynków o wysokości mniejszej niż 8 m w pasie terenu o szerokości 25 m, 

przyległym do linii rozgraniczającej drogi publicznej; 

13) zakazuje się: 

a) zagospodarowania terenu w sposób mogący powodować uszkodzenia istniejących, podziemnych 

sieci inżynieryjnych, w tym dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego niezwiązanego z wydzieleniem działki po granicach wydzieleń 

wewnętrznych 1.U/ZP i 2.U/ZP. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2043.KD.L, ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2043.KD.L, wydzieleniu wewnętrznym 2.U/ZP terenu 

P.T.2019.U,M i ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont sieci: elektroenergetycznej 15 kV oraz kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont magistrali wodociągowej; 

4) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 26. Teren elementarny P.T.2020.KM 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: pętla tramwajowo-autobusowa; 

2) dopuszczalne przeznaczenie tymczasowe: pętla autobusowa; 

3) ustala się lokalizację toalety publicznej; 

4) dla realizacji celów wymienionych w pkt 1-3 ustala się inwestycję celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni terenu; 

2) obowiązuje nasadzenie: 

a) zwartego szpaleru wysokich, zimozielonych krzewów, na łącznej długości minimum 100 m, z prze-

biegiem określonym na rysunku planu, 

b) szpaleru drzew liściastych o kulistym pokroju, w regularnych odstępach co 10 m, na długości 

minimum 100 m, z przebiegiem określonym na rysunku planu; 

3) dopuszcza się niezbędną wycinkę wartościowego drzewostanu kolidującego z planowanym zagospo-

darowaniem pętli tramwajowo-autobusowej; 

4) w otoczeniu realizowanej zabudowy kubaturowej obowiązuje wprowadzenie bogatego programu zie-

leni, z udziałem średnio wysokiej zieleni ozdobnej; 

5) obowiązuje pokrycie niezabudowanej i nieutwardzonej powierzchni terenu stale pielęgnowaną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) usytuowanie zabudowy dostosowane do rozwiązań komunikacyjnych i technicznych związanych 

z funkcjonowaniem pętli; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 15%; 

3) ustala się lokalizację: 

a) jednego, wolno stojącego budynku dyspozytorsko - socjalnego z poczekalnią dla pasażerów, 

punktem sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, prasy, itp., 

b) o wysokości nie większej niż 6,0 m, 

c) o dowolnej formie i parametrach zadaszenia, 

d) o trwałym i estetycznym wykończeniu elewacji; 

4) toaleta publiczna wbudowana w podziemną część budynku dyspozytorsko-socjalnego; 

5) elementy małej architektury i wiaty przystankowe wykonane z materiałów wysokiej jakości, dosto-

sowane kompozycyjnie do formy zabudowy terenu; 

6) utwardzenie terenu z wykorzystaniem materiałów o wysokiej jakości; 

7) zagospodarowanie tymczasowe związane z funkcjonowaniem pętli autobusowej wyznacza się na 

czas nie dłuższy niż do dnia realizacji przeznaczenia docelowego; 

8) zakazuje się: 

a) sytuowania zabudowy, obiektów technicznych, i innych elementów zagospodarowania terenu 

w sposób zagrażający bezpieczeństwu pasażerów, 

b) lokalizacji podstacji prostownikowej zasilającej trakcję tramwajową w pasie terenu o szerokości 

30 m, przyległym do drogi publicznej i pasie terenu o szerokości 30 m przyległym do granicy 

z terenem 2029.U,UC/E, 

c) sytuowania tymczasowych obiektów takich jak: pawilony gastronomiczne, wolno stojące kioski, 

itp., z wyjątkiem niezbędnych obiektów związanych z przeznaczeniem terenu takich jak wiaty 

i kiosko-wiaty przystankowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się podziału terenu elementarnego; 
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2) ustala się dostęp ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenu P.T.2043.KD.L. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków realizuje się w oparciu 

o sieci w terenie P.T.2043.KD.L; 

2) odprowadzenie wód opadowych do sieci w terenie P.T.2043.KD.L po podczyszczeniu w piaskowni-

kach i separatorach ropopochodnych; 

3) dopuszcza się lokalizację podstacji prostownikowej zasilającej trakcję tramwajową, nie kolidującej 

z realizacją zagospodarowania pętli tramwajowo-autobusowej. 

§ 27. Teren elementarny P.T.2021. US/E,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: kompleks rekreacyjno-sportowy i stacja transformatorowa z dopuszczeniem 

usług; 

2) dopuszczalny zakres usług towarzyszących usługom sportu: obsługa imprez kulturalnych i kongre-

sów, gastronomia w zakresie obsługi klientów kompleksu w tym obsługi organizowanych imprez ma-

sowych, sezonowe usługi; 

3) dopuszcza się lokalizację toalety publicznej; 

4) część terenu przeznaczona pod budownictwo ochronne na wypadek stanu zagrożenia państwa lub 

wojny, oznaczona na rysunku planu; 

5) dla realizacji usług sportu oraz celów wymienionych w pkt 3 i 4 ustala się inwestycję celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego 50% i nie mniej niż 60% na wydzieleniu 

wewnętrznym 1.U/ZP; 

3) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o kulistym pokroju, w regularnych odstępach co 

10 m, z przebiegiem określonym na rysunku planu: 

a) na długości minimum 150 m wzdłuż granicy z terenem P.T.2013.U/E, 

b) na długości minimum 210 m wzdłuż granicy z terenem P.T.2043.KD.L, 

c) na długości minimum 230 m wzdłuż granicy z terenem P.T.2044.KD.D; 

4) obowiązuje pokrycie niezabudowanej i nieutwardzonej powierzchni terenu stale pielęgnowaną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren częściowo objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają sytuowania obiektów sezonowych usług; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%; 

5) forma zabudowy: 

a) jeden, wolno stojący budynek typu hala widowiskowo-sportowa, 

b) obiekt zwarty lub wielobryłowy, w charakterze dominanty przestrzennej, o wyraźnych walorach 

kompozycyjnych; 

c) obiekt o wysokości od 8 m do 20 m, przy czym najwyższa część budynku eksponowana na za-

mknięciu osi widokowej, określonej na rysunku planu, 

d) obiekt o dowolnej formie i parametrach zadaszenia, 

e) obiekt o trwałym i estetycznym wykończeniu elewacji; 

6) toaleta publiczna wbudowana w podziemną część budynku, z wejściem bezpośrednio z terenu 

1.U/ZP; 

7) forma zagospodarowania terenu 1.U/ZP: 

a) pasaż o szerokości nie mniejszej niż 3 m i nawierzchni wykonanej z materiałów o wysokiej jakości, 

b) urządzona zieleń o ozdobnym charakterze w tym szpaler drzew, 

c) elementy małej architektury, w tym ławki; 

8) obowiązuje urządzenie ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego po terenie, łączącego teren P.T.2043.KD.L 

z terenem P.T.2011.ZN/WS, o szerokości nie mniejszej niż 3 m oraz przybliżonym przebiegu określo-

nym na rysunku planu; 

9) obiekty sezonowych usług: parterowe, w formie wolno stojących wiat lub budynków o powierzchni 

zabudowy nie większej niż 9 m²; 
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10) zakazuje się lokalizacji: 

a) sieci inżynieryjnych oraz nasadzeń wysokiej zieleni na obszarze przeznaczonym pod budownictwo 

ochronne na wypadek wprowadzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, 

b) reklam wbudowanych, 

c) tymczasowych obiektów przesłaniających widok z terenu P.T.2043.KD.L na dominantę prze-

strzenną, 

d) budynków inżynieryjnych urządzeń sieciowych oraz parkingów w pasie terenu o szerokości 40 m, 

przyległym do linii rozgraniczającej drogi publicznej, 

e) obiektów tymczasowych i reklam wolno stojących na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP, 

f) tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

11) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w formie sezonowych usług: 3 miesią-

ce w roku; 

12) zakazuje się: 

a) nasadzeń przesłaniających widok z terenu P.T.2043.KD.L na dominantę przestrzenną, 

b) zagospodarowania utrudniającego dojazd z terenu P.T.2043.KD.L do terenu P.T.2056.E w celu 

obsługi stacji transformatorowej, 

c) grodzenia terenu 1.U/ZP, 

d) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów w terenie 1.U/ZP, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyłączeniem sezonowych usług. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się podziału terenu elementarnego; 

2) dla ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego ustala się dostęp ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2043.KD.L, P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2043.KD.L, P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D; 

2) likwidacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią napowietrzną 15 kV. Do czasu likwidacji 

stacji transformatorowej dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę i remont. Wolno stojąca lub do-

budowana stacja transformatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

4) ustala się likwidację nie eksploatowanego słupa elektroenergetycznego; 

5) ustala się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja transformatorowa 

o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

6) ustala się realizację sieci elektroenergetycznej 15kV; 

7) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

8) ustala się lokalizację studni awaryjnej; 

9) ustala się realizację sieci elektroenergetycznej 15 kV wraz z pasem technicznym do jej obsługi, ozna-

czonym na rysunku planu. 

§ 28. Teren elementarny P.T.2022. U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; 

2) dopuszczalny zakres usług: sport i rekreacja, turystyka, oświata. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren częściowo objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 30%; 
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4) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10 m; 

5) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30º; 

6) na granicy działek, od strony dróg publicznych, dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń o wysokości 

większej niż określona w § 6 ust. 3 pkt 20, gdy stanowią one jednocześnie zabezpieczenie dla boisk 

sportowych; 

7) zakazuje się lokalizacji: 

a) budynków inżynieryjnych urządzeń sieciowych oraz parkingów w pasie terenu o szerokości 

20 m, przyległym do linii rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) reklam wolno stojących, 

c) tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

8) zakazuje się nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w terenie P.T.2045.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu; 

4) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej. 

§ 29. Teren elementarny P.T.2023.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ogrody działkowe. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu elementarnego 

i 80% pojedynczej działki ogrodniczej; 

3) zakazuje się makroniwelacji terenu z wyłączeniem realizacji parkingu oraz przejść i przejazdów po 

terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren częściowo objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednej altany w granicach pojedynczej działki ogrodniczej; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni pojedynczej działki ogrodniczej, nie więcej 

niż 25 m²; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5 metrów od po-

ziomu terenu przy wejściu do budynku do górnej powierzchni przekrycia; 

5) budynki kryte dachami o nachyleniu połaci nie większym niż 30%; 

6) ogrodzenia pojedynczych działek, wykonuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wysokości; 

7) nawierzchnia stanowisk postojowych i dojazdów do nich realizowana jako żwirowa lub trawiasta, 

stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub ażurowymi rastrami beto-

nowymi; 

8) dopuszcza się urządzenie ogólnodostępnego przejścia pieszego lub pieszo-rowerowego po terenie, 

łączącego teren P.T.2011.ZN/WS z terenem P.T.2045.KD.D, o minimalnej szerokości 3 m; 

9) zakazuje się: 

a) lokalizacji altan bezpośrednio przy granicach działek ogrodniczych, 

b) lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego 

o którym mowa w ust. 3 pkt 8. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2045.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

3) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 30. Teren elementarny P.T.2024.ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, ciek wodny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 80% terenu elementarnego; 

3) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) nasadzeń drzew i wysokich krzewów oraz zagospodarowania terenu w odległości mniejszej niż 

5 m od linii brzegu cieku wodnego, uniemożliwiających dostęp do cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji, 

d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren częściowo objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) obowiązuje niska forma zieleni ozdobnej; 

3) ustala się pasy technologiczne wzdłuż cieku wodnego o szerokości od 3 m do 5 m, umożliwiające 

dojazd do cieku oraz jego konserwację i eksploatację; 

4) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: obiektów inżynierskich związanych z obsługą 

techniczną cieku, kładek pieszych i pieszo-rowerowych nad ciekiem wodnym, obiektów małej ar-

chitektury wykonanych z materiałów naturalnych, 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 

c) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu, 

d) przegradzania terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Dopuszcza się wyłącznie podział gruntu związany z wydzieleniem działek o szerokości od 3 m do 5 m, 

bezpośrednio wzdłuż cieku wodnego, dla prowadzenia konserwacji i eksploatacji cieku. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenu P.T.2045.KD.D, oraz poprzez tereny: P.T.2023.ZD, P.T.2025.U/E,MZ. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów i sieci inżynieryjnych; 

2) dopuszcza się przebudowę, regulację i konserwację cieku wodnego. 

§ 31. Teren elementarny P.T.2025. U/E,MZ 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa i stacja transformatorowa z dopuszczeniem obiektu miesz-

kalnictwa zbiorowego; 
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2) dopuszczalny zakres usług: sport i rekreacja, oświata, siedziby organizacji i stowarzyszeń społecz-

nych, pomoc społeczna, zakłady opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze; 

3) dopuszczalna forma mieszkalnictwa zbiorowego: dom dziecka, dom seniora, dom zakonny, schroni-

ska dla bezdomnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego 

i nie mniej niż 70% na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP; 

3) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy; 

4) zakazuje się makroniwelacji terenu 1.U/ZP; 

5) dopuszcza się niezbędną wycinkę wartościowego drzewostanu, kolidującego z przyszłym zagospoda-

rowaniem terenu; 

6) obowiązuje pokrycie niezabudowanej i nieutwardzonej powierzchni terenu stale pielęgnowaną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 10%; 

4) obowiązuje wkomponowanie budynków w naturalną rzeźbę terenu i ukształtowanie harmonijnej syl-

wety zespołu zabudowy; 

5) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10 m, maksymalnie do 94 m n.p.m.; 

6) dachy płaskie lub strome, przy czym obowiązuje jednakowa geometria dachów dla wszystkich bu-

dynków sytuowanych w terenie; 

7) dla dachów stromych ustala się nachylenie połaci co najmniej 35º i pokrycie dachówką lub materia-

łem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub brunatnym; 

8) okna w dachach stromych wyłącznie połaciowe; 

9) forma zagospodarowania terenu 1.U/ZP: 

a) stale pielęgnowana zieleń, 

b) ścieżki i elementy małej architektury, 

c) urządzenia sportu i rekreacji; 

10) obowiązuje urządzenie przejścia pieszego lub pieszo-rowerowego po terenie, łączącego teren 

P.T.2011.ZN/WS z terenem P.T.2045.KD.D, o minimalnej szerokości 3 m oraz przybliżonym przebie-

gu określonym na rysunku planu; 

11) zakazuje się lokalizacji: 

a) reklam wolno stojących i wbudowanych, 

b) miejsc postojowych dla samochodów w terenie 1.U/ZP; 

c) wolno stojących budynków garażowych, gospodarczych lub technicznych, 

d) tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

12) zakazuje się: 

a) w pasie terenu o szerokości 5 m wzdłuż linii brzegu cieku, zagospodarowania terenu uniemożli-

wiającego dostęp do cieku w celu jego konserwacji i eksploatacji, 

b) sadzenia drzew oraz prowadzenia prac mogących zagrozić trwałości sieci inżynieryjnych w pa-

sach technicznych, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego 

o szerokości od 3 m do 5 m i przybliżonym przebiegu określonym na rysunku planu; 

2) dla ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego obowiązuje dostęp ogólny; 

3) dokładny przebieg określonego w planie ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego wyznacza się dokład-

nie na podstawie projektu budowlanego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków realizuje się w oparciu 

o sieci w terenie P.T.2045.KD.D; 

2) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach ropopochodnych 

realizuje się do kanalizacji deszczowej w terenie P.T.2045.KD.D lub do cieku Stołczynka w terenie 

P.T.2026.ZP/WS; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont magistrali wodociągowej; 

4) dopuszcza się przebudowę; rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

5) ustala się lokalizację wbudowanej lub dobudowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 

z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Dobudowana stacja transformatorowa o parametrach wg wyma-

gań technicznych i technologicznych. 

§ 32. Teren elementarny P.T.2026. ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, ciek wodny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 80% terenu elementarnego; 

3) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) nasadzeń drzew i wysokich krzewów oraz zagospodarowania terenu w odległości mniejszej niż 

5 m od linii brzegu cieku wodnego, uniemożliwiających dostęp do cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji, 

d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje niska forma zieleni ozdobnej; 

2) ustala się pasy technologiczne wzdłuż cieku wodnego o szerokości od 3 m do 5 m, umożliwiające 

dojazd do cieku oraz jego konserwację i eksploatację; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: obiektów inżynierskich związanych z obsługą 

techniczną cieku, kładek pieszych i pieszo-rowerowych nad ciekiem wodnym, obiektów małej ar-

chitektury wykonanych z materiałów naturalnych, 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 

c) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu, 

d) przegradzania terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Dopuszcza się wyłącznie podział gruntu związany z wydzieleniem działek o szerokości od 3 m do 5 m, 

bezpośrednio wzdłuż cieku wodnego, dla prowadzenia konserwacji i eksploatacji cieku. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenów: P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D oraz poprzez tereny: P.T.2025.U/E,MZ, P.T.2027.ZD, 

P.T.2028.U. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów i sieci inżynieryjnych, za wyjątkiem kanalizacji deszczowej; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

4) dopuszcza się przebudowę, regulację i konserwację cieku wodnego. 
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§ 33. Teren elementarny P.T.2027. ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ogrody działkowe. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu elementarnego 

i 80% pojedynczej działki ogrodniczej; 

3) zachowanie istniejących zadrzewień w pasie terenu o szerokości 12 m, przyległym do granicy drogi 

publicznej; 

4) zakazuje się makroniwelacji terenu z wyłączeniem realizacji parkingu oraz przejść i przejazdów po 

terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednej altany w granicach pojedynczej działki ogrodniczej; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni pojedynczej działki ogrodniczej, nie więcej 

niż 25 m²; 

3) maksymalna wysokość zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5 metrów od po-

ziomu terenu przy wejściu do budynku do górnej powierzchni przekrycia; 

4) budynki kryte dachami o nachyleniu połaci nie większym niż 30%; 

5) dopuszcza się urządzenie ogólnodostępnego przejścia pieszego lub pieszo-rowerowego po terenie, 

łączącego teren P.T.2026.ZP/WS z terenem P.T.2045.KD.D, o minimalnej szerokości 3 m; 

6) ogrodzenia pojedynczych działek, wykonuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wysokości; 

7) nawierzchnia stanowisk postojowych i dojazdów do nich realizowana jako żwirowa lub trawiasta, 

stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub ażurowymi rastrami beto-

nowymi; 

8) zakazuje się: 

a) lokalizacji altan bezpośrednio przy granicach działek ogrodniczych, 

b) w pasie o szerokości 5,0 m wzdłuż linii brzegu cieku, zagospodarowania terenu uniemożliwiają-

cego dostęp do cieku w celu jego konserwacji i eksploatacji, 

c) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego 

o którym mowa w ust. 3 pkt 5. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2045.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

4) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 34. Teren elementarny P.T.2028. U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; 

2) dopuszczalny zakres usług: handel, rzemiosło, drobne wytwórstwo. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni działki; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11878 – Poz. 1578 

 

2) obowiązuje nasadzenie zwartego szpaleru średnio wysokich krzewów, na łącznej długości minimum 

50 m, z przebiegiem określonym na rysunku planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej: 50%; 

3) wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 12 m; 

4) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30º; 

5) zakazuje się: 

a) sytuowania wolno stojących budynków o wysokości mniejszej niż 8 m w pasie terenu o szeroko-

ści 20 m, przyległym do linii rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) lokalizowania placów składowych w pasie terenu o szerokości 30 m, przyległym do linii rozgrani-

czającej drogi publicznej, 

c) sytuowania obiektów tymczasowych, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 5000 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 60 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających przyległej 

drogi publicznej, zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

4) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 35. Teren elementarny P.T.2029.U,UC/E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z obiektem handlu i usług o powierzchni sprzedaży powy-

żej 2000 m², stacje transformatorowe; 

2) dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, handel hurtowy, gastronomia, kultura i rozrywka, rze-

miosło, drobne wytwórstwo, stacje obsługi samochodów osobowych, stacja paliw, kotłownia osie-

dlowa, biura, działalność z zakresu obsługi firm i klientów; 

3) lokalizacja obiektu handlu i usług o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² wyłącznie w granicach 

wydzieleń wewnętrznych 1.U/UC i 2.U/UC, przy czym na terenie wydzielenia wewnętrznego 2.U/UC 

nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji drogi publicznej P.T.2047.KD.D; 

4) w pasie terenu o szerokości 160 m, przyległym do linii rozgraniczającej ul. Polickiej zakazuje się loka-

lizacji: stacji obsługi samochodów osobowych, stacji paliw, handlu hurtowego, rzemiosła i drobnego 

wytwórstwa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje bogaty program zieleni na frontach działek, wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Polickiej i wzdłuż 

granicy z terenem P.T.2020.KM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) minimalne pokrycie obowiązującej linii zabudowy ścianami budynków w obrębie pojedynczej działki 

budowlanej: 

a) 60% na działkach przyległych do linii rozgraniczającej ul. Bajecznej, 

b) 70% na działkach nr 34/2 i 26/8 z obrębu 3203; 
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3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 

4) wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 5 i pkt 6 - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie wię-

cej 12 m; 

5) minimalna wysokość budynków sytuowanych na obowiązującej linii zabudowy: 10 m; 

6) dla komina kotłowni osiedlowej dopuszcza się maksymalną wysokość 14 m; 

7) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

8) doświetlenia w dachach stromych wyłącznie w płaszczyźnie połaci; 

9) forma zagospodarowania pasa terenu pomiędzy obowiązującą linią zabudowy wyznaczoną po 

wschodniej stronie wydzielenia wewnętrznego 1.U/UC a zachodnią granicą terenu P.T.2020.KM: 

a) pasaż o nawierzchni wykonanej z materiałów o wysokiej jakości, 

b) elementy małej architektury, 

c) zieleń o charakterze ozdobnym; 

10) możliwa forma akcentów kompozycyjnych na zamknięciach osi widokowych, oznaczonych na rysunku 

planu: akcent architektoniczny w elewacji budynku, akcent przestrzenny w formie rzeźby, fontanny, 

komponowany ciąg z elementów małej architektury lub zieleni; 

11) w pasach terenu o szerokości 30 m, przyległych do dróg publicznych zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji obsługi samochodów i stacji paliw, 

b) placów składowych; 

12) w pasach terenu o szerokości 30 m, przyległych do dróg publicznych, z wyłączeniem pasa terenu 

przyległego do drogi P.T.2047.KD.D, zakazuje się lokalizacji budynków o wysokości mniejszej niż 

8 m; 

13) lokalizację kotłowni osiedlowej i sieci cieplnej dopuszcza się wyłącznie w granicach: 

a) działki 34/1 z obr.3203, 

b) działki 34/2 z obrębu 3203, z wyłączeniem pasa terenu o szerokości 50 m, bezpośrednio przyle-

głego do dróg publicznych lub terenu P.T.2020.KM; 

14) zakazuje się: 

a) lokalizacji parkingów i reklam na wydzieleniu wewnętrznym 2.U/UC oraz w pasie terenu pomię-

dzy obowiązującą linią zabudowy wyznaczoną po wschodniej stronie wydzielenia wewnętrznego 

1.U/UC a zachodnią granicą terenu P.T.2020.KM, 

b) przegradzania i grodzenia pasa terenu pomiędzy obowiązującą linią zabudowy wyznaczoną po 

wschodniej stronie wydzielenia wewnętrznego 1.U/UC a zachodnią granicą terenu P.T.2020.KM, 

c) nasadzeń drzew i wysokich krzewów na wydzieleniu wewnętrznym 2.U/UC, 

d) grodzenia wydzielenia wewnętrznego 2.U/UC, 

e) lokalizacji obiektów tymczasowych i nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 3000 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 

a) dla frontów przyległych do linii rozgraniczającej ul. Polickiej - 45 m, 

b) dla frontów przyległych do terenu P.T.2044.KD.D - 40 m; 

3) ustalenia ust. 4 pkt 1÷2 nie mają zastosowania dla działek wydzielanych pod kotłownię osiedlową 

i korytarza dla prowadzenia sieci cieplnej oraz dojazdu i dojścia do ciepłowni; 

4) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych, w stosunku do linii rozgraniczającej drogi pu-

bliczne: 

a) odnoszący się do pasa terenu głębokości minimum 50 m, bezpośrednio przylegającego do linii 

rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) dla granic przyległych do ulic: Polickiej i Nad Stołczynką - zawarty w przedziale od 850 do 950, 

c) dla granic przyległych do ulicy Bajecznej - identyczny jak dla granic działek 29/7 i 30/1 z obrębu 

3203. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2044.KD.D, P.T.2047.KD.D, P.T.2048.KD.L, ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) do czasu realizacji drogi P.T.2047.KD.D, dopuszcza się obsługę komunikacyjną działki 34/1 z obr. 

3203 z terenu P.T.2048.KD.L, stanowiącego część ul. Polickiej (poza granicą planu); 

3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną działki 34/2 z obr. 3203 poprzez działkę 34/1 z obr. 3203; 

4) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych reali-

zuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2043.KD.L, P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D, P.T.2047.KD.D, 

ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-

energetycznych i kanalizacji deszczowej; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojące lub dobudo-

wane stacje transformatorowe o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

4) część terenu znajduje się w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, oznaczonej na rysunku planu; 

5) dopuszcza się lokalizację nowych, wbudowanych, dobudowanych lub wolno stojących stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojące lub dobudo-

wane stacje transformatorowe o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

6) dopuszcza się lokalizację kotłowni osiedlowej; 

7) dopuszcza się realizację sieci cieplnej. 

§ 36. Teren elementarny P.T.2030.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; 

2) dopuszczalny zakres usług: obsługa firm i klientów, biura, handel, drobne wytwórstwo; 

3) dopuszcza się lokalizację jednego budynku niemieszkalnego, służącego tymczasowemu zakwatero-

waniu np. hotel. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego 15% działki budowlanej i nie mniej niż 

40% na wydzieleniu wewnętrznym 1.U/ZP; 

2) dopuszcza się niezbędną wycinkę wartościowego drzewostanu, kolidującego z przyszłym zagospoda-

rowaniem terenu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 12 m; 

4) budynki kryte dachami płaskimi; 

5) na terenach naziemnych parkingów nasadzenia drzew według wskaźnika: minimum 1 drzewo na 5 miejsc 

postojowych; w przypadku realizacji mniejszej ilości miejsc postojowych niż 5 stanowisk, minimum 

2 drzewa; 

6) zakazuje się: 

a) lokalizacji zabudowy i reklam na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP, 

b) sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 2000 m²; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej dla frontów przyległych do dróg publicznych - 20 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających przyległej 

drogi publicznej, zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2044.KD.D, P.T.2047.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków realizuje się 

w oparciu o sieci w terenie P.T.2047.KD.D oraz w ul. Polickiej (poza granicami planu); 

2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w terenie P.T.2047.KD.D lub po pod-

czyszczeniu w piaskownikach i separatorach ropopochodnych do cieku Stołczynka w terenie P.T. 

2032 ZP/WS; 
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3) dopuszcza się realizację sieci inżynieryjnych z terenu P.T.2044.KD.D poprzez wydzielenie wewnętrz-

ne 1.U/ZP w terenie P.T.2030.U; 

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci wodo-

ciągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

5) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i przeniesienie w teren P.T.2031.UC/E 

sieci elektroenergetycznej 15 kV; 

6) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

7) dopuszcza się lokalizację wbudowanej, dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 37. Teren elementarny P.T.2031. UC/E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: teren handlu i usług w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

stacje transformatorowe; 

2) dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, gastronomia, usługi kultury i rozrywki, usługi z zakresu 

obsługi firm i klientów; 

3) ustala się lokalizację minimum jednej usługi z zakresu kultury i rozrywki, takiej jak kino, kręgielnia, 

bawialnia dla dzieci, itp., wbudowanej w obiekt handlowy sytuowany na działce budowlanej przyle-

głej do terenu P.T.2047.KD.D. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 15% powierzchni działki i nie mniej niż 

30% na wydzieleniu wewnętrznym 1.U; 

2) na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.U obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew złożonego z gatun-

ków drzew liściastych o pokroju kulistym, których przeciętna średnica korony wynosi 12 m, w regu-

larnych odstępach co 10 m, na długości minimum 90 m, z przebiegiem określonym na rysunku planu; 

3) obowiązuje pokrycie niezabudowanej i nieutwardzonej powierzchni terenu stale pielęgnowaną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) minimalne pokrycie obowiązującej linii zabudowy ścianami budynków w obrębie pojedynczej działki 

budowlanej: 70%; 

3) na zamknięciu osi widokowej mającej swój przebieg wzdłuż ul. Szosa Polska: zabudowa obrzeżna 

ulicy, powiązana przestrzennie i kompozycyjnie z zabudową usługową lokalizowaną na działkach 

nr 50, nr 46/2 i nr 28/8 z obrębu 3004, położonych przy południowej granicy planu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej, z wyłączeniem terenu 

wydzielenia wewnętrznego 1.U wolnego od zabudowy; 

5) wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6 - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 12 m; 

6) minimalna wysokość budynków sytuowanych na obowiązującej linii zabudowy: 11 m; 

7) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

8) doświetlenia w dachach stromych wyłącznie w płaszczyźnie połaci; 

9) forma zagospodarowania terenu wydzielenia wewnętrznego 1.U: plac przeznaczony głównie dla ru-

chu pieszego, utwardzony materiałami wysokiej jakości z elementami małej architektury i bogatym 

programem zieleni, w tym szpalerem drzew na zamknięciu osi widokowej; 

10) na terenach naziemnych parkingów nasadzenia drzew według wskaźnika: minimum 1 drzewo na 5 miejsc 

postojowych; w przypadku realizacji mniejszej ilości miejsc postojowych niż 5 stanowisk, minimum 

2 drzewa; 

11) obowiązuje urządzenie przejścia pieszego lub pieszo-rowerowego, łączącego ulicę Policką z terenem 

P.T.2032.ZP/WS, o minimalnej szerokości 3 m oraz przybliżonym przebiegu określonym na rysunku 

planu; 

12) w pasie terenu o szerokości 50 m, przyległym do dróg publicznych, zakazuje się lokalizacji budynków 

o wysokości mniejszej niż 8 m; 

13) w pobliżu wejść sytuowanych od strony parkingów, wyznacza się dla klientów usług miejsca do se-

lektywnej zbiórki opakowań plastikowych, szklanych, itp.; 

14) zakazuje się: 

a) sytuowania wolno stojących, jednokondygnacyjnych garaży, 
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b) przegradzania i grodzenia terenu 1.U, 

c) lokalizacji obiektów tymczasowych i nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 15000 m², 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 

a) dla frontów przyległych do linii rozgraniczającej ul. Szosa Polska - 120 m, 

b) dla frontów przyległych do linii rozgraniczającej ul. Polickiej - 70 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych, w stosunku do linii rozgraniczającej drogi pu-

bliczne: 

a) odnoszący się do pasa terenu głębokości minimum 30 m, bezpośrednio przylegającego do linii 

rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) zawarty w przedziale od 85º do 95º; 

4) dopuszcza się wydzielenie działki po granicach wydzielenia wewnętrznego 1.U; 

5) dopuszcza się wydzielenie ciągu pieszo lub pieszo-rowerowego o szerokości od 3 m do 5 m oraz 

przybliżonym przebiegu określonym na rysunku planu; 

6) dla ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego o którym mowa w ust. 3 pkt 11, ustala się dostęp ogólny; 

7) dokładny przebieg określonego w planie ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego wyznacza się na pod-

stawie projektu budowlanego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2047.KD.D, P.T.2041.KD.G, ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków realizuje się 

w oparciu o sieci w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2047.KD.D, ul. Polickiej (poza granicą planu); 

2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2047.KD.D, 

ul. Polickiej (poza granicą planu) lub po podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach ropopochod-

nych do cieku Stołczynka w terenie P.T. 2032ZP/WS; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej 

15 kV i budowę sieci elektroenergetycznej w nowej lokalizacji; 

5) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasi-

lanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja transformatorowa o pa-

rametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

6) dopuszcza się lokalizację nowych, wbudowanych, dobudowanych lub wolno stojących stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno stojące lub dobudo-

wane stacje transformatorowe o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 38. Teren elementarny P.T.2032.ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, ciek wodny; 

2) dopuszcza się zachowanie ogrodów działkowych, bez zwiększania ich powierzchni; 

3) dopuszcza się sezonowe usługi. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 80% terenu elementarnego; 

3) dopuszcza się małą retencję wodną; 

4) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) nasadzeń drzew i wysokich krzewów oraz zagospodarowania terenu w odległości mniejszej niż 

5 m od linii brzegu cieku wodnego, uniemożliwiających dostęp do cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji, 

d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) forma zagospodarowania: zieleniec, ogród; 

2) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

3) ustala się pasy technologiczne wzdłuż cieku wodnego o szerokości od 3 m do 5 m, umożliwiające 

dojazd do cieku oraz jego konserwację i eksploatację; 

4) przy realizacji małej retencji wodnej, obowiązuje włączenie elementów związanych z systemem od-

prowadzania wód opadowych do ogólnej kompozycji i formy zagospodarowania terenu; 

5) obowiązuje urządzenie przejścia pieszego lub pieszo-rowerowego po terenie, łączącego teren 

P.T.2031.UC/E z terenem P.T.2044.KD.D, o minimalnej szerokości 3 m oraz przybliżonym przebiegu 

określonym na rysunku planu; 

6) dopuszcza się zachowanie parkingu, bez zwiększania ilości stanowisk postojowych; 

7) obiekty sezonowych usług: parterowe, w formie wolno stojących wiat lub budynków o powierzchni 

zabudowy nie większej niż 9 m²; 

8) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w formie sezonowych usług: 3 miesią-

ce w roku; 

9) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: obiektów tymczasowych na potrzeby sezono-

wych usług, obiektów inżynierskich związanych z obsługą techniczną cieku, kładek pieszych 

i pieszo-rowerowych nad ciekiem wodnym, ażurowych ogrodzeń i obiektów małej architektury 

wykonanych z materiałów naturalnych, 

b) lokalizacji nowych miejsc postojowych dla samochodów, 

c) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu, 

d) lokalizacji obiektów tymczasowych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyłączeniem sezonowych usług. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem: 

a) ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego o szerokości od 3 m do 5 m oraz przybliżonym przebiegu 

określonym na rysunku planu, 

b) działek o szerokości od 3 m do 5 m, bezpośrednio wzdłuż cieku wodnego, dla prowadzenia kon-

serwacji i eksploatacji cieku; 

2) dla terenu ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego ustala się dostęp ogólny; 

3) dokładny przebieg określonego w planie ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego wyznacza się na pod-

stawie projektu budowlanego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu P.T.2044.KD.D, oraz poprzez tereny: P.T.2030.U, P.T.2031.UC/E, P.T.2033.U; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów i sieci inżynieryjnych; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci wodo-

ciągowej i kanalizacji deszczowej; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację sieci elektroenergetycznej 15 kV; 

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

5) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

6) dopuszcza się przebudowę, regulację i konserwację cieku wodnego i rowu melioracyjnego. 

§ 39. Teren elementarny P.T.2033.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; 

2) dopuszczalny zakres usług: handel, gastronomia, obsługa firm i klientów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu; 

3) obowiązuje pokrycie niezabudowanej i nieutwardzonej powierzchni terenu stale pielęgnowaną zielenią; 
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4) dopuszcza się niezbędną wycinkę wartościowego drzewostanu, kolidującego z przyszłym zagospoda-

rowaniem terenu; 

5) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 20%; 

4) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu stromym, nie wię-

cej niż 8 m; 

5) budynki kryte dachami płaskimi lub stromymi; 

6) okna w dachach stromych wyłącznie połaciowe; 

7) zakazuje się: 

a) lokalizacji wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych, 

b) tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu P.T.2044.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się 

w oparciu o sieci w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2044.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci wodo-

ciągowej. 

§ 40. Teren elementarny P.T.2034.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleń urządzona. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 80% terenu elementarnego; 

3) zakazuje się realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) wzdłuż całej granicy z terenem P.T.2041.KD.G obowiązuje zagospodarowanie zielenią nisko i średnio 

wysoką, z przewagą zieleni zimozielonej; 

2) dopuszcza się realizację elementów małej architektury; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem podstacji prostownikowej zasilającej trakcję tram-

wajową i obiektów małej architektury, 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 

c) przegradzania terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenów: P.T.2041.KD.G, P.T.2044.KD.D. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci wodo-

ciągowej; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i przeniesienie w teren P.T.2035.EE sieci 

elektroenergetycznej 15 kV; 
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3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

4) dopuszcza się przebudowę, regulację i konserwację rowu melioracyjnego; 

5) dopuszcza się lokalizację podstacji prostownikowej zasilającej trakcję tramwajową. 

§ 41. Teren elementarny P.T.2035. EE 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: rozdzielnia wysokiego napięcia 220/110 kV. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia dopuszcza się 

lokalizację miejsc dostępnych dla ludności pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów dotyczą-

cych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku lub zastosowania środków 

technicznych obniżających poziomy pól elektromagnetycznych poniżej określonych w tych przepisach. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 

4) maksymalna wysokość obiektów kubaturowych: dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m; 

5) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 45º; 

6) okna w dachach stromych wyłącznie połaciowe; 

7) zakazuje się: 

a) sytuowania reklam wolno stojących; 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 5000 m², 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 

a) dla frontów przyległych do linii rozgraniczającej ul. Polickiej - 50 m, 

b) dla frontów przyległych do linii rozgraniczającej ul. Szosa Polska - 80 m, 

c) dla frontów przyległych do terenu P.T.2046.KD.D - 80 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych, w stosunku do linii rozgraniczającej drogi pu-

bliczne: 

a) odnoszący się do pasa terenu głębokości minimum 30 m, bezpośrednio przylegającego do linii 

rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2041.KD.G, P.T.2044.KD.D, P.T.2046.KD.D; 

2) liczba miejsc postojowych: nie mniej niż 10 w obszarze terenu elementarnego. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje 

się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2044.KD.D, P.T.2046.KD.D; 

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach 

ropopochodnych do cieku Skolwinka, poprzez tereny: P.T.2035.EE, P.T.2046.KD.D i P.T.2040.ZP/WS; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont stacji transformatorowej 220/110 kV Glinki; 

4) dopuszcza się przebudowę, regulację i konserwację rowu melioracyjnego. 

§ 42. Teren elementarny P.T.2036. P/U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: produkcja, usługi, magazyny i składy; 

2) dopuszczalny zakres usług: handel hurtowy, rzemiosło, przetwórstwo, wynajem maszyn i sprzętu, 

punkty naprawcze, punkty skupu surowców wtórnych, serwisy pojazdów i urządzeń, działalność 

z zakresu obsługi firm i klientów; 
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3) dopuszcza się lokalizację punktu odbioru odpadów problemowych, w tym odpadów remontowo-

budowlanych, prowadzonego w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% działki budowlanej; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m; 

5) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30º; 

6) zakazuje się: 

a) w pasie o szerokości 50 m, przyległym do linii rozgraniczającej terenu P.T.2044.KD.D, sytuowa-

nia placów składowych i wolno stojących budynków o wysokości mniejszej niż 7 m, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 5000 m², 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 

a) dla frontów przyległych do terenu P.T.2044.KD.D - 70 m, 

b) dla frontów przyległych do terenu P.T.2046.KD.D - 40 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic działek budowlanych, w stosunku do linii rozgraniczającej drogi pu-

bliczne: 

a) odnoszący się do pasa terenu głębokości minimum 30 m, bezpośrednio przylegającego do linii 

rozgraniczającej drogi publicznej, 

b) zawarty w przedziale od 85º do 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2044.KD.D, P.T.2046.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych reali-

zuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2044.KD.D, P.T.2046.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania linii, oznaczonych na rysunku planu. 

§ 43. Teren elementarny P.T.2037.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ogrody działkowe. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu elementarnego 

i 80% pojedynczej działki ogrodniczej; 

3) zakazuje się makroniwelacji terenu z wyłączeniem realizacji parkingu oraz przejść i przejazdów po 

terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednej altany w granicach pojedynczej działki ogrodniczej; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni pojedynczej działki ogrodniczej, nie więcej 

niż 25 m²; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5 metrów od po-

ziomu terenu przy wejściu do budynku do górnej powierzchni przekrycia; 

5) budynki kryte dachami o nachyleniu połaci nie większym niż 30%; 
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6) ogrodzenia pojedynczych działek, wykonuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wysokości; 

7) nawierzchnia stanowisk postojowych i dojazdów do nich realizowana jako żwirowa lub trawiasta, 

stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub ażurowymi rastrami beto-

nowymi; 

8) zakazuje się: 

a) lokalizacji altan bezpośrednio przy granicach działek ogrodniczych, 

b) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: P.T.2044.KD.D, P.T.2046.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2044.KD.D, 

P.T.2046.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji stacji trans-

formatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią napowietrzną 15 kV. Wolno stojąca lub dobudowana stacja 

transformatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

go napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu. 

§ 44. Teren elementarny P.T.2038.ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, ciek wodny; 

2) na gruntach leśnych zakazuje się zmiany użytkowania na cele nieleśne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 90% terenu elementarnego; 

3) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) wycinki w ramach inwentaryzacji stanu lasu, 

b) cięć sanitarnych; 

4) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) likwidacji zieleni szuwarowej i przywodnej, 

d) nasadzeń drzew i wysokich krzewów oraz zagospodarowania terenu w odległości mniejszej niż 

5 m od linii brzegu cieku wodnego, uniemożliwiających dostęp do cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji, 

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) wszelkie działania na terenie leśnym winny być zgodne z inwentaryzacją stanu lasu; 

3) ustala się pasy technologiczne wzdłuż cieku wodnego o szerokości od 3 m do 5 m, umożliwiające 

dojazd do cieku oraz jego konserwację i eksploatację; 

4) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: obiektów inżynierskich związanych z obsługą 

techniczną cieku, kładek pieszych i pieszo-rowerowych nad ciekiem wodnym, obiektów małej ar-

chitektury wykonanych z materiałów naturalnych; 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 
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c) lokalizacji reklam, 

d) przegradzania terenu, 

e) sadzenia drzew oraz prowadzenia prac mogących zagrozić trwałości sieci inżynieryjnych w pa-

sach technicznych, 

f) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) dopuszcza się wyłącznie podział gruntu związany z wydzieleniem działek o szerokości od 3 m do 5 m, 

bezpośrednio wzdłuż cieku wodnego, dla prowadzenia konserwacji i eksploatacji cieku; 

2) ustala się dostęp ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenu P.T.2046.KD.D, oraz poprzez tereny: P.T.2025.U/E,MZ, P.T.2037.ZD, P.T.2040.ZP/WS. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów i sieci inżynieryjnych, za wyjątkiem kanalizacji deszczowej; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego 

napięcia 220 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu; 

4) dopuszcza się przebudowę, regulację i konserwację cieku wodnego; 

5) ustala się realizację napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia 220 kV, z zasię-

giem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu; 

6) ustala się realizację kanalizacji deszczowej wraz z pasem technicznym do jej obsługi, oznaczonym na 

rysunku planu. 

§ 45. Teren elementarny P.T.2039. U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; 

2) dopuszczalny zakres usług: biura, działalność z zakresu obsługi firm i klientów, gastronomia, handel; 

3) zakazuje się lokalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) ograniczenie trwałych przekształceń rzeźby terenu do niezbędnego zakresu związanego z realizacją 

zabudowy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 15%; 

3) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu stromym, nie wię-

cej niż 8 m; 

4) budynki kryte dachami płaskimi lub stromymi; 

5) okna w dachach stromych wyłącznie połaciowe; 

6) obiekty techniczne i garaże wyłącznie w formie wbudowanych w zabudowę usługową; 

7) zakazuje się: 

a) lokalizacji wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych, 

b) tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu P.T.2046.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych reali-

zuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2046.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego 

napięcia 220 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu. 

§ 46. Teren elementarny P.T.2040. ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, ciek wodny; 

2) dopuszcza się sezonowe usługi. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% terenu elementarnego; 

3) zakazuje się: 

a) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

b) makroniwelacji terenu, 

c) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej, 

d) nasadzeń drzew i wysokich krzewów oraz zagospodarowania terenu w odległości mniejszej niż 

5 m od linii brzegu cieku wodnego, uniemożliwiających dostęp do cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) forma zagospodarowania: zieleniec; 

2) ustala się pasy technologiczne wzdłuż cieku wodnego o szerokości od 3 m do 5 m, umożliwiające 

dojazd do cieku oraz jego konserwację i eksploatację; 

3) w pasie terenu o szerokości 10 m, przyległym do terenu P.T.2046.KD.D, dopuszcza się lokalizację 

miejsc postojowych dla samochodów; 

4) obiekty sezonowych usług: parterowe, w formie wolno stojących wiat lub budynków o powierzchni 

zabudowy nie większej niż 9 m²; 

5) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w formie sezonowych usług: 3 miesią-

ce w roku; 

6) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: obiektów inżynierskich związanych z obsługą 

techniczną cieku, obiektów tymczasowych na potrzeby sezonowych usług, kładek pieszych 

i pieszo-rowerowych nad ciekiem wodnym, obiektów małej architektury wykonanych z materia-

łów naturalnych, 

b) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyłączeniem sezonowych usług. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego nie związanego z wydzieleniem: 

a) parkingu, 

b) działek o szerokości od 3 m do 5 m, bezpośrednio wzdłuż cieku wodnego, dla prowadzenia kon-

serwacji i eksploatacji cieku. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu P.T.2046.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną w oparciu o sieci w terenie P.T.2046.KD.D; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyż-

szego napięcia 220 kV, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont kanalizacji deszczowej; 

4) dopuszcza się przebudowę, regulację i konserwację cieku wodnego; 

5) ustala się realizację napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia 220 kV, z zasię-

giem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu; 

6) dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych. 
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§ 47. Teren elementarny P.T.2041.KD.G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica główna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren częściowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji wzdłuż 

ciągu drogowego; 

3) nakazuje się zachowanie ciągłości przestrzennej i powiązań ekologicznych umożliwiających przejście 

zwierząt, np. urządzenie przepustów ekologicznych, pomiędzy: 

a) terenem P.T.2032.ZP/WS a terenem położonym na zachód od drogi P.T.2041.KD.G, 

b) terenem P.T.2038.ZP/WS a terenem położonym na zachód od drogi P.T.2041.KD.G. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) forma zieleni urządzonej: 

a) co najmniej jeden ciąg drzew, sadzonych w regularnym układzie po wschodniej stronie drogi, 

b) z odstępami między drzewami równymi połowie przeciętnej średnicy korony, 

c) szpaler złożony z gatunków drzew liściastych wysokich lub bardzo wysokich, o pokroju kulistym, 

d) wzdłuż granicy z terenem P.T.2032.ZP/WS, nie mniej niż 60 m łącznej długości ciągu drzew, 

e) wzdłuż granicy z terenem P.T.2033.U, nie mniej niż 40 m łącznej długości ciągu drzew, 

f) wzdłuż granicy z terenem P.T.2035.EE, nie mniej niż 90 m łącznej długości ciągu drzew, 

g) wzdłuż granicy z terenem P.T.2039.U, nie mniej niż 80 m łącznej długości ciągu drzew; 

3) przejścia suche dla płazów i gadów pomiędzy terenami P.T.2032.ZP/WS i P.T.2038.ZP/WS a tere-

nem położonym na zachód od drogi P.T.2041.KD.G realizuje się wraz z systemem zabezpieczeń przed 

wchodzeniem płazów i gadów na drogę; 

4) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

5) zakazuje się sytuowania reklam w pasach rozdzielających jezdnie ulicy; 

6) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 2; 

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowe-

go, z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 6. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 42,8 m do 47,6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) przekrój ulicy: dwie jezdnie po minimum dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 

2) przybliżony przebieg dwukierunkowej ścieżki rowerowej, określony na rysunku planu; 

3) zakazuje się bezpośredniej obsługi z ulicy objętych planem terenów przyległych, z wyjątkiem terenów: 

P.T.2034.ZP, P.T.2035.EE oraz terenu P.T.2031.UC/E; 

4) szerokość pasa międzyjezdnego umożliwiająca lokalizację torowiska tramwajowego; 

5) dopuszcza się lokalizację przejazdu przez pas międzyjezdny dla potrzeb obsługi terenu P.T.2035.EE. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) sieci: gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

3) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, ozna-

czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyższego napięcia 220 kV, z zasięgiem oddziaływania, 

oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) ustala się realizację sieci: wodociągowej, cieplnej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych; 
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6) dopuszcza się lokalizację podstacji prostownikowej zasilającej trakcję tramwajową, nie kolidującej z zago-

spodarowaniem drogi. 

§ 48. Teren elementarny P.T.2042.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) ustala się ochronę i zachowanie drzew po zachodniej stronie drogi, przy czym dopuszcza się wycinkę 

wysokich krzewów i drzew samosiewnych zakłócających historyczną kompozycję zieleni; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji wzdłuż 

ciągu drogowego; 

4) uzupełnienia historycznego ciągu drzew wyłącznie drzewami w tym samym gatunku. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktu-

ry przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

3) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

4) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

5) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

6) zakazuje się sytuowania reklam; 

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowe-

go, z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 5. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 14,0 m do 20,2 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) przekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, chodniki obustronne; 

2) przybliżony przebieg dwukierunkowej ścieżki rowerowej, określony na rysunku planu. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczne oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację sieci elektroenergetycznej 0,4 kV; 

3) ustala się realizację sieci elektroenergetycznych; 

4) dopuszcza się realizację sieci cieplnej. 

§ 49. Teren elementarny P.T.2043.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren częściowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji wzdłuż 

ciągu drogowego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktu-

ry przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren częściowo objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

3) forma zieleni urządzonej: 

a) co najmniej jeden ciąg drzew, sadzonych wzdłuż granicy z terenem P.T.2020.KM, 

b) z drzewami sadzonymi w regularnych odstępach co 10 m, 
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c) szpaler złożony z gatunków drzew liściastych wysokich lub bardzo wysokich, o pokroju kulistym, 

d) nie mniej niż 100 m łącznej długości ciągu drzew; 

4) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

5) w centralnej części ronda obowiązuje lokalizacja akcentu przestrzennego w formie rzeźby usytuowa-

nej w otoczeniu niskiej zieleni ozdobnej; 

6) ustala się ochronę niezakłóconego widoku z obszaru ronda drogi P.T.2043.KD.L na dominanty prze-

strzenne zlokalizowane w terenach: P.T.2018.U/E, P.T.2021.US/E,U; 

7) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 2; 

8) zakazuje się sytuowania reklam; 

9) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowe-

go, z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 7. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 15,0 m do 24,6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) przekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, chodniki obustronne; 

2) w części drogi wbudowane torowisko tramwajowe; 

3) przybliżony przebieg dwukierunkowej ścieżki rowerowej, określony na rysunku planu. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczne oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

§ 50. Teren elementarny P.T.2044.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren częściowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji wzdłuż 

ciągu drogowego, na odcinku pomiędzy terenem P.T.2043.KD.L a terenem P.T.2045.KD.D; 

3) nakazuje się zachowanie ciągłości przestrzennej i powiązań ekologicznych umożliwiających przejście 

zwierząt, np. urządzenie przepustów ekologicznych, pomiędzy terenem P.T.2026.ZP/WS a terenem 

P.T.2032.ZP/WS. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) ustala się ochronę niezakłóconego widoku z ciągu widokowego drogi P.T.2044.KD.D, od granicy 

z terenem P.T.2045.KD.D, na dominantę przestrzenną zlokalizowaną w terenie P.T.2018.U/E; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

4) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 2; 

5) zakazuje się sytuowania reklam na odcinku, pomiędzy terenem P.T.2043.KD.L a terenem P.T.2045.KD.D; 

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowe-

go, z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 12,0 m do 22,8 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczne oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i likwidacji; 

4) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, ozna-

czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) przepusty na cieku i rowie melioracyjnym - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

6) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych; 

7) dopuszcza się kanalizację rowu melioracyjnego wzdłuż terenu P.T.2035.EE. 

§ 51. Teren elementarny P.T.2045.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren częściowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji wzdłuż 

ciągu drogowego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

2) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 14,5 m do 25,5 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i likwidacji; 

2) magistrala wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, ozna-

czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) ustala się realizację sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych; 

5) ustala się realizację przepustu na cieku Stołczynka; 

6) dopuszcza się kanalizowanie rowów melioracyjnych. 

§ 52. Teren elementarny P.T.2046.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji wzdłuż 

ciągu drogowego. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) forma zieleni urządzonej: wzdłuż granicy z terenem P.T.2037.ZD co najmniej jeden, zwarty szpaler 

wysokich krzewów, z długością ciągu krzewów nie mniejszą niż 250 m; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

4) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 11,6 m do 17,7 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia dwa pasy ruchu, chodnik co najmniej po stronie zabudowy. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania, ozna-

czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) napowietrzne linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia 220 kV, z zasięgiem oddziaływania, 

oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych; 

5) ustala się realizację napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia 220 kV, z zasię-

giem oddziaływania, oznaczonej na rysunku planu. 

§ 53. Teren elementarny P.T.2047.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

2) nakazuje się wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew złożonego z gatunków drzew liściastych 

o pokroju kulistym, których przeciętna średnica korony wynosi 12 m; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni średniej jako uzupełnienie szpalerów drzew, w osi tych szpalerów; 

4) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

5) zakazuje się sytuowania reklam; 

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 27,0 m do 36,9 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu chodniki obustronne. 
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6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych i kanalizacji sani-

tarnej. 

§ 54. Teren elementarny P.T.2048. KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Dopuszcza się wprowadzenie niskiej, zorganizowanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się sytuowania reklam; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 0,0 m do 2,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

W granicach terenu dopuszcza się wprowadzenie elementów ulicy wynikających z rozbudowy 

ul. Polickiej (poza granicą planu). 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Dopuszcza się realizację sieci inżynieryjnych. 

§ 55. Teren elementarny P.T.2049.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

3) dopuszczalna forma zieleni urządzonej: szpalery niskich drzew, żywopłoty, niska roślinność ozdobna, 

w tym rośliny w donicach; 

4) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

5) zakazuje się sytuowania reklam; 

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowe-

go, z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik minimum po stronie zabudowy; 

2) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) część terenu znajduje się w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, oznaczonej na rysunku planu; 

2) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej i rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych; 

3) dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych. 
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§ 56. Teren elementarny P.T.2050.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

3) dopuszczalna forma zieleni urządzonej: szpalery niskich drzew, żywopłoty, niska roślinność ozdobna, 

w tym rośliny w donicach; 

4) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

5) zakazuje się sytuowania reklam; 

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 12,0 m do 16,7 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik minimum po stronie zabudowy; 

2) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania linii, 

oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych; 

3) ustala się lokalizację studni awaryjnej. 

§ 57. Teren elementarny P.T.2051.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa (część pasa drogowego). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

3) dopuszczalna forma zieleni urządzonej: szpalery niskich drzew, żywopłoty, niska roślinność ozdobna, 

w tym rośliny w donicach; 

4) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę publiczną; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 2,4 m do 8,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

W granicach terenu realizuje się poszerzenie pasa drogowego będącego częścią ulicy Ornej (poza granicą 

planu). 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Dopuszcza się realizację sieci inżynieryjnych. 

§ 58. Teren elementarny P.T.2052.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się wprowadzenie stale pielęgnowanej zieleni w formie żywopłotów, pnączy, niskiej roślin-

ności ozdobnej, w tym roślin w donicach. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

3) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

4) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowe-

go, z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 3. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 2,2 m do 5,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Realizacja w formie ciągu pieszo-jezdnego. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Dopuszcza się realizację sieci inżynieryjnych. 

§ 59. Teren elementarny P.T.2053.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się wprowadzenie stale pielęgnowanej zieleni w formie szpaleru niskich drzew, żywopło-

tów, pnączy, niskiej roślinności ozdobnej, w tym roślin w donicach. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

4) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowe-

go, z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 13 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostęp ogólny do terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Realizacja w formie ciągu pieszo-jezdnego. 
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6. Ustalenia inżynieryjne: 

Dopuszcza się realizację sieci inżynieryjnych. 

§ 60. Teren elementarny P.T.2054.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: przepompownia ścieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu; 

2) dopuszcza się wyłącznie ażurowe ogrodzenie terenu, o maksymalnej wysokości 1 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenu P.T.2046.KD.D. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) ustala się lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych; 

2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

§ 61. Teren elementarny P.T.2055.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m²; 

3) maksymalna wysokość obiektu: 5 m; 

4) nie ogranicza się formy dachu, z wyjątkiem budynków wyższych niż 3,5 m, dla których obowiązuje 

dach stromy; 

5) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenu P.T.2046.KD.D. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Ustala się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

Wolno stojąca stacja transformatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 62. Teren elementarny P.T.2056.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
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1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m²; 

4) maksymalna wysokość obiektu: 5 m; 

5) nie ogranicza się formy dachu, z wyjątkiem budynków wyższych niż 3,5 m, dla których obowiązuje 

dach stromy; 

6) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenu P.T.2043.KD.L, poprzez teren P.T.2021.US/E,U. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) ustala się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

Wolno stojąca stacja transformatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci wodociągowej w nowej 

lokalizacji lub jej przełożenie w teren P.T.2013.U/E. 

§ 63. Teren elementarny P.T.2057.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m²; 

4) maksymalna wysokość obiektu: 5 m; 

5) nie ogranicza się formy dachu, z wyjątkiem budynków wyższych niż 3,5 m, dla których obowiązuje 

dach stromy; 

6) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenu P.T.2060.KDW. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

Ustala się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

Wolno stojąca stacja transformatorowa o parametrach wg wymagań technicznych i technologicznych. 

§ 64. Teren elementarny P.T.2058.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: przepompownia ścieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) zakazuje się umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu; 
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3) dopuszcza się wyłącznie ażurowe ogrodzenie terenu, o maksymalnej wysokości 1 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenu P.T.2050.KD.D. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) ustala się lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych; 

2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

§ 65. Teren elementarny P.T.2059.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: przepompownia ścieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic informacyjnych określających użytkowanie terenu; 

2) dopuszcza się wyłącznie ażurowe ogrodzenie terenu, o maksymalnej wysokości 1 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się podziału terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Obsługa z terenu P.T.2045.KD.D. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) ustala się lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych; 

2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

§ 66. Teren elementarny P.T.2060.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się wprowadzenie stale pielęgnowanej zieleni w formie szpaleru niskich drzew, żywopłotów, 

pnączy, niskiej roślinności ozdobnej, w tym roślin w donicach. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 

3) maksymalna ilość obiektów typu kiosk uliczny z prasą: 1; 

4) zakazuje się sytuowania reklam; 

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem: 

a) obiektów o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 3. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania podziałów niezwiązanych z wydzieleniem działek gruntu pod drogę; 

2) dopuszcza się realizację w formie ciągu pieszo-jezdnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik minimum po stronie zabudowy; 

2) droga w strefie ruchu uspokojonego; 

3) dopuszcza się realizację w formie ciągu pieszo-jezdnego. 
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6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) ustala się realizację sieci elektroenergetycznej; 

2) napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem: przebudowy, rozbudowy, remontu 

lub likwidacji; 

3) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaływania linii, 

oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) dopuszcza się realizację sieci inżynieryjnych. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 67. Na obszarze objętym planem uchwalonym niniejszą uchwałą tracą moc przepisy planów: 

1) uchwała Nr XLIII/537/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r., w sprawie II edycji zmian 

Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dziel-

nic Śródmieście i Północ dotyczących ochrony stanowisk archeologicznych (Dz. Urz. Województwa 

Szczecińskiego z 1998 r. Nr 4, poz. 49); 

2) uchwała Nr XVI/541/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r., w sprawie zmiany K.23 

Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz. Urz. Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 48, poz. 734). 

§ 68. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 

1) 30% dla terenów objętych niniejszym planem, z wyłączeniem gruntów komunalnych; 

2) 0% dla terenów komunalnych objętych niniejszym planem. 

§ 69. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 70. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  

 

Jan Stopyra 
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Załącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwały Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwały Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcia 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 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

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

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

zm. 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, Nr 155, poz. 1043; zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) określa się następujący sposób 

realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; zm. 

z 2011 r. Nr 40, poz. 230) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, 

w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, ścieżkami ro-

werowymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej należące do zadań własnych gminy: 

Lp.  
Numer terenu 

elementarnego  
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji)  

1 2 3 

1 P.T.2007.MN.U Budowa kanalizacji deszczowej. 

2 P.T.2011.ZN/WS Budowa kanalizacji deszczowej. 

3 P.T.2020.KM 
Budowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z peronami, budowa podstacji, budynku 

socjalnego z toaletą publiczną oraz urządzenie zieleni. 

4 P.T.2021.US/E,U Budowa studni awaryjnej. 

5 P.T.2038.ZP/WS Budowa kanalizacji deszczowej. 

6 P.T.2041.KD.G 

Budowa jezdni, chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, oraz urządzenie 

zieleni. 

 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz rurociągu 

tłocznego ścieków sanitarnych. 

7 P.T.2042.KD.L 
Budowa chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, oraz urządzenie zieleni. 

 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

8 P.T.2043.KD.L 

Budowa torowiska, jezdni, chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, oraz 

urządzenie zieleni. 

 Budowa sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej 

oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

9 P.T.2044.KD.D 

Budowa jezdni, chodników oraz urządzenie zieleni. 

 Budowa sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 

rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

10 P.T.2045.KD.D 

Budowa jezdni, chodników oraz urządzenie zieleni. 

 Budowa sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz rurociągu tłocznego 

ścieków sanitarnych. 
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11 P.T.2046.KD.D 

Budowa jezdni, chodników oraz urządzenie zieleni. 

 Budowa sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 

rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

12 P.T.2047.KD.D 
Budowa jezdni, chodników oraz urządzenie zieleni. 

 Budowa sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej oraz kanalizacji sanitarnej. 

13 P.T.2048.KD.L Budowa części chodnika oraz urządzenie zieleni. 

14 P.T.2049.KD.D 

Budowa jezdni, chodników oraz urządzenie zieleni. 

 Budowa sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 

rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

15 P.T.2050.KD.D 

Budowa jezdni, chodników oraz urządzenie zieleni. 

 Budowa sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 

rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

 Budowa studni awaryjnej. 

16 P.T.2051.KD.D Budowa części jezdni, chodnika, oraz urządzenie zieleni. 

17 P.T.2054.KPS 
Budowa przepompowni ścieków sanitarnych. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

18 P.T.2058.KPS 
Budowa przepompowni ścieków sanitarnych. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

19 P.T.2059.KPS 
Budowa przepompowni ścieków sanitarnych. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 

prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i o ochronie środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 

postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki 

(określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, 

Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 57, poz. 780, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 

zm. z 2010 r. Nr 21, poz. poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 

poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 28, 

poz. 145, Nr 182, poz. 1228, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 

określone w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 

Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 

poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta ustala się w uchwale budżetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 

poz. 858, zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, zm. z 2010 r. Nr 47, 

poz. 278, Nr 238, poz. 1578), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

w oparciu o uchwalane przez Radę Miasta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-

wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet miasta. 
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3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, ciepłowniczych objętych miejskim systemem 

ogrzewania i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, 

Nr 130, poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 

Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna” w Szczecinie 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Szczecin roz-

strzyga, co następuje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-Bajeczna” 

w Szczecinie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 21 lutego 2011 r. do 14 marca 2011 r. 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wniesiono w ustalonym terminie do dnia 28 marca 2011 r. 

pięć uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji formalno-prawnej prac 

planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin w dniu 12 kwietnia 2011 r. rozpatrzył powyższe uwagi. 

§ 3. Przyjmuje się następujący sposób rozpatrzenia zgłoszonych uwag: 

1. Uwaga dotycząca przeznaczenia działki nr 7/6 z obrębu 3054, docelowo na ogrody działkowe 

(obecnie Rodzinny Ogród Działkowy „Magnolia”). 

Uwaga nie uwzględniona. Przeznaczenie wskazanego terenu na ogrody działkowe naruszałoby ustale-

nia zawarte w obowiązującym Studium, w którym przedmiotowe grunty miejskie wskazuje się głównie na 

cele usług, przede wszystkim (ok.14 ha) na usługi sportu i rekreacji z dużą ilością terenów zieleni. 

W przyszłości przewiduje się dużą aktywizację tego obszaru (w sąsiedztwie zaplanowano 3 obiekty han-

dlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² i pętlę tramwajowo-autobusową). Projekt planu do-

puszcza zachowanie dotychczasowego użytkowania terenu do czasu zmiany zagospodarowania i prze-

znaczenia terenu na cele zgodne z planem. 

2. Uwaga dotycząca przeznaczenia działek nr 8/2, 8/5, 25/15 z obrębu 3203, docelowo na ogrody 

działkowe (obecnie Rodzinny Ogród Działkowy „Trafo”). 

Uwaga nie uwzględniona. Północne skraje działek 8/2 i 8/5 przeznacza się na niezbędne poszerzenie 

drogi publicznej (ul. Nad Stołczynką). Ustalenia szczegółowe projektu planu dopuszczają utrzymanie ogro-

dów działkowych w ramach projektowanego terenu zieleni urządzonej P.T.2032.ZP/WS, pod warunkiem 

nie zwiększania zajmowanej przez nie powierzchni. Obecnie teren istniejących działek zajmuje ok. 30% 

terenu przeznaczonego na planowaną tu zieleń urządzoną. 

3. Uwaga dotycząca zastosowanych w projekcie planu ustaleń ogólnych i szczegółowych odnoszą-

cych się do terenu rozdzielni wysokiego napięcia 220/110 kV „Glinki” (P.T.2035. EE) oraz przebiegu pro-

jektowanej dwutorowej linii napowietrznej 220 kV relacji Glinki-Recław i Glinki-Morzyczyn. 

Uwaga częściowo uwzględniona. Zapisy szczegółowe dla tego terenu zostają podtrzymane i nie wy-

magają wniesienia zmian gdyż pozwalają w pełni na realizację planowanej rozbudowy stacji „Glinki”. Za-

pisy w ustaleniach ogólnych odnoszących się do formy zasilania stacji „Glinki” dostosowano do aktual-

nych wymagań technicznych przewidywanych przy planowanej rozbudowie stacji. Skorygowano nie-

znacznie przebieg projektowanych dwutorowych linii zasilających stację, z uwzględnieniem stref ich od-

działywania. 
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4. Uwaga dotycząca umożliwienia nowych podziałów dla terenu usług P.T.2030.U, zniesienia ograni-

czeń w zakresie dopuszczonej w terenie działalności oraz zwiększenia obszaru możliwej zabudowy terenu 

a także zmianę ustaleń szczegółowych na wydzieleniu wewnętrznym 1.U w terenie P.T.2031.UC/E. 

Uwaga częściowo uwzględniona. Dopuszczono nowy podział terenu na potrzeby średniego i małego 

bussinesu działającego w branży usługowej. Powiększono obszar możliwej zabudowy zmniejszając teren 

wydzielenia wewnętrznego 1.U/ZP i korygując przebieg linii zabudowy w północnej części terenu 

P.T.2030.U. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do formy zagospodarowania wydzielenia wewnętrzne-

go 1.U w terenie P.T.2031.UC/E pozostawia się bez zmian (ważny element zagospodarowania centrum 

usługowo-handlowego, forma placu zlokalizowanego na zamknięciu kompozycyjnym ciągu widokowego 

ulicy Zagórskiego). 

5. Uwaga dotycząca zniesienia zapisów planu ustalających obowiązek urządzenia ogólnodostępnych 

przejść pieszych po terenach ogrodów działkowych oznaczonych w projekcie planu symbolami P.T.2023.ZD 

i P.T.2027.ZD. Uwaga uwzględniona. Zniesiono obowiązek lokalizacji takich przejść. Projekt planu do-

puszcza ich urządzenie. 
1578
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1579 
1579 

SPRAWOZDANIE 

WÓJTA GMINY MARIANOWO 

z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2010 rok. 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11910 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11911 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11912 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11913 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11914 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11915 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11916 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11917 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11918 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11919 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11920 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11921 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11922 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11923 – Poz. 1579 

 

 
 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11924 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11925 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11926 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11927 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11928 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11929 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11930 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11931 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11932 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11933 – Poz. 1579 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11934 – Poz. 1579 

 

 
 

 

 

 

Wójt 

 

Elżbieta Rink 
1579

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11935 – Poz. 1580 

 

1580 
1580 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SIEMYŚL 

z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2010 r. 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11936 – Poz. 1580 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11937 – Poz. 1580 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11938 – Poz. 1580 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11939 – Poz. 1580 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11940 – Poz. 1580 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11941 – Poz. 1580 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11942 – Poz. 1580 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11943 – Poz. 1580 

 

 
 

 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11944 – Poz. 1580 

 

 

 

 Zastępca Wójta  

 

Andrzej Misiak 
1580

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11945 – Poz. 1581 

 

1581 
1581 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCHOWA 

z wykonania budżetu Gminy Tychowo na rok 2010. 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11946 – Poz. 1581 

 

 
 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11947 – Poz. 1581 

 

 
 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11948 – Poz. 1581 

 

 
 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11949 – Poz. 1581 

 

 
 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11950 – Poz. 1581 

 

 
 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11951 – Poz. 1581 

 

 
 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11952 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11953 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11954 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11955 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11956 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11957 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11958 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11959 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11960 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11961 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11962 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11963 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11964 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11965 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11966 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11967 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11968 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11969 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11970 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11971 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11972 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11973 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11974 – Poz. 1581 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11975 – Poz. 1581 

 

 
 

 

 

 

Burmistrz 

 

Elżbieta Wasiak 
1581

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 – 11976 –  

 

 

 

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski 

Redakcja i skład: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 91 43-03-380, 91 43-03-677 

e-mail: dziennikzuw@szczecin.uw.gov.pl, moduł komunikacyjny: https://zuw.upe.com.pl 

Druk i rozpowszechnianie: ARPEX s.c. Agencja Reklamowa, 

Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2, tel./fax. 22 771 28 45; e-mail: arpex@arpex.waw.pl 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: 

– na podstawie nadesłanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703, 

– w punktach sprzedaży: 

 Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 137, codziennie w godzinach 800 – 1500, tel. 91 43-03-380. 

 Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 730 – 1530. 

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – codziennie w godzinach pracy bibliotek. 

 

Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. 

 

 ISSN 1508-4744 Cena 38,72 zł (w tym 8% VAT) 

 

mailto:dziennikzuw@szczecin.uw.gov.pl
https://zuw.upe.com.pl/

