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§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

1. Uwaga nr 1 dotycząca lokalizacji węzJa komunikacyjnego na autostradzie A6 w rejonie ul. Tczewskiej. 
Pro”onowana ”rzez skJadającego uwagę lokalizacja węzJa ”owinna znajdować się w rejonie cieku CheJszczącaŁ 
Uwaga nie zostaJa uwzględniona, gdyw dotyczyJa zmiany zasadniczego elementu ”lanu jakim jest lokaliza-
cja węzJa, zgodna ze wskazaniami obowiązującego Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Szczecina. 

2. Uwaga nr 2 dotycząca nastę”ujących zagadnieL związanych z ustaleniami planu dla terenu ele-
mentarnego D.W.6025.U,E,WS: 

a) korekty zapisu w ustaleniach funkcjonalnych ”olegającego na do”uszczeniu usJug związanych 
z obsJugą ”odrównych w dostosowaniu do wymagaL ruchu na autostradzieŁ Uwaga nie zostaJa 
uwzględniona, gdyw lokalizacja usJug związanych z obsJugą ”odrównych w terenie elementarnym 
ŚŁWŁ6025ŁU,ś,WS jest s”rzeczna ze wskazaniami obowiązującego Studium uwarunkowaL i kie-
runków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina, które dla ”rzedmiotowych dziaJek, 
znajdujących się w jednostce ”lanistycznej ŚŁWŁ11 zakazują obsJugi z autostrady A6 i dopusz-
czają dojazd z terenu ŚŁŚŁ23 ”o”rzez wiadukt nad autostradąŁ GŚŚKiA nie ”otwierdziJa lokalizacji 
MOP w rejonie rzeki Cheszczącej, wystę”ującej w ｭKonce”cji ”rogramowejｱｬ z 1993 r. ani we 
wnioskach do Studium, ani we wnioskach do mpzp. 

b) korekty za”isu dotyczącego nie okre`lania odlegJo`ci sytuowania reklam od autostrady, z ograni-
czeniem dostosowania tej odlegJo`ci do wymagaL ruchu na autostradzieŁ Uwaga nie zostaJa 
uwzględniona, gdyw Ustawa o drogach ”ublicznych, ArtŁ 43Ł 1 reguluje tę odlegJo`ć w odniesie-
niu do wszystkich obiektów budowlanych ”rzy drogach, co w przypadku autostrady (zgodnie ze 
stanowiskiem Generalnej Śyrekcji Śróg Krajowych i Autostrad) oznacza, we ”owinny być usytu-
owane w odlegJo`ci od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 50 m. 

c) wykre`lenia ustalenia o zakazie zagos”odarowania tymczasowegoŁ Uwaga zostaJa czę`ciowo 
uwzględniona, ”o”rzez zmianę ustalenia o zakazie zagospodarowania tymczasowego na ustalenie 
o brzmieniu ｭzakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem u”raw ”olo-
wych i ogrodniczych, z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 24 - do czasu przeznaczenia terenu zgodnie 
z ustaleniami ”lanuｬŁ 

d) korekty za”isu dotyczącego mowliwo`ci dostę”u do Autostrady A6 ”o”rzez istniejący oraz ”rze-
widywany do budowy zjazd-wyjazdŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona, gdyw zarówno lokalizacja 
węzJa oraz brak mowliwo`ci obsJugi bez”o`rednio z autostrady A6, ”rzyjęte w ”rojekcie ”lanu, są 
zgodne ze wskazaniami obowiązującego Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Szczecina. 

e) w”rowadzenia za”isu dotyczącego mowliwo`ci wJączenia się do istniejących sieci technicznych 
i wJasnych ujęć n”Ł wodyŁ Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględniona w dotychczasowych zapisach 
”lanu, za wyjątkiem realizacji budowy indywidualnych ujęć wody, zgodnie z o”inią geologiczną, 
z której wynika we charakterystyka budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne wskazują na 
brak mowliwo`ci lokalizacji indywidualnych urządzeL do ”oboru wodyŁ 
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UCHWAIA NR LIIł1375ł10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 25 ”audziernika 2010 rŁ 

w sprawie Miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKijewko-_więtochowskiegoｬ 
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; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 
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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) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXV/672/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 wrze`nia 2008 r. 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKijewko 
- _więtochowskiegoｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 24 listopada 2008 rŁ uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKijewko - 
_więtochowskiegoｬ w Szczecinie na obszarze Osiedla Bukowe-Klęskowo, w dzielnicy PrawobrzeweŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 86,2 ha z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) od ”óJnocy - tereny mieszkaniowe: w osiedlu Bukowe i Nad Rudzianką, ”oJowone na ”óJnoc od wia-
duktu autostrady nad ul. ChJo”ską i odcinka ”omiędzy wiaduktem a terenem projektowanej zajezdni 
Szybkiego Tramwaju, teren projektowanej zajezdni Szybkiego Tramwaju, 

2) od ”óJnocnego wschodu - kom”leks le`ny w rejonie KieJ”iLskiego Stawu (w granicach administracyj-
nych Osiedla PJonia-_mierdnica-Jezierzyce), 

3) od ”oJudnia i wschodu - tereny projektowanego cmentarza komunalnego przy ul. _więtochowskiego 
i tereny PaLstwowych Ogrodów Rodzinnych ｭPuszczaｬ, 

4) od ”oJudnia i zachodu - tereny PaLstwowych Ogrodów Rodzinnych ｭPuszczaｬ oraz tereny rekreacyjne 
i zabudowy mieszkaniowej przy ul. ChJo”skiej na ”oJudnie od autostrady. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la źaJącznik nr 1 do Miejscowego planu zagospodarowania 
”rzestrzennego ｭKijewko-_więtochowskiegoｬ w Szczecinie w skali 1:1000, skJadający się z arkuszy nr 1 
i nr 2 zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.B.5001.U.MN,ZI - pow. 1,303 ha; 

2) D.B.5002.U,MN,ZI - pow. 3,191 ha; 

3) D.B.5003.E - pow. 0,012 ha; 

4) D.B.5004.U,MN - pow. 2,119 ha; 

5) D.B.5005.MN,U - pow. 2,139 ha; 

6) D.B.5006.MN,U - pow. 2,719 ha; 

7) D.B.5007.P,U - pow. 5,045 ha; 

8) D.B.5008.MN,U - pow. 3,967 ha; 

9) D.B.5009.MN,U - pow. 0,229 ha; 

10) D.B.5010.U - pow. 0,909 ha; 

11) D.B.5011.U.MN,E - pow. 1,976 ha; 

12) D.B.5012.MN,U - pow. 5,352 ha; 

13) D.B.5013.U,MN - pow. 1,057 ha; 

14) D.B.5014.U,MN - pow. 0,821 ha; 

15) D.B.5015.MN,U - pow. 1,925 ha; 

16) D.B.5016.U,MN - pow. 0,438 ha; 

17) D.B.5017.MN,U - pow. 2,642 ha; 

18) D.B.5018.MN,U - pow. 4,607 ha; 

19) D.B.5019.U,P - pow. 0,432 ha; 

20) D.B.5020.U,P - pow. 1,263 ha; 

21) D.B.5021.U,MN - pow. 4,015 ha; 

22) D.B.5022.MN,U - pow. 1,830 ha; 

23) D.B.5023.MN,U - pow. 3,994 ha; 

24) D.B.5024.U - pow. 0,542 ha; 

25) D.B.5025.U - pow. 0,478 ha; 

26) D.B.5026.MN,U - pow. 5,184 ha; 

27) D.B.5027.MN,U - pow. 2,395 ha; 

28) D.B.5028.MN,U - pow. 0,390 ha; 

29) D.B.5029.ZI - pow. 0,705 ha; 

30) D.B.5030.ZI - pow. 1,050 ha; 

31) D.B.5031.E - pow. 0,020 ha; 

32) D.B.5032.E - pow. 0,019 ha; 

33) D.B.5033.E - pow. 0,033 ha; 

34) D.B.5034.KDW - pow. 0,302 ha; 

35) D.B.5035.KD.A - pow. 8,077 ha; 

36) D.B.5036.KD.Z - pow. 2,558 ha; 

37) D.B.5037.KD.L - pow. 1,043 ha; 

38) D.B.5038.KD.L - pow. 0,966 ha; 

39) D.B.5039.KD.D - pow. 2,160 ha; 

40) D.B.5040.KD.D - pow. 0,416 ha; 

41) D.B.5041.KD.D - pow. 0,272 ha; 

42) D.B.5042.KD.D - pow. 0,136 ha; 

43) D.B.5043.KDW - pow. 0,271 ha; 

44) D.B.5044.KDW - pow. 0,329 ha; 

45) D.B.5045.KDW - pow. 0,324 ha; 

46) D.B.5046.KDW - pow. 0,243 ha; 

47) D.B.5047.KD.D - pow. 0,409 ha; 

48) D.B.5048.KDW - pow. 0,334 ha; 

49) D.B.5049.KD.D - pow. 0,897 ha; 

50) D.B.5050.KPS - pow. 0,007 ha; 

51) D.B.5051.KDW - pow. 0,228 ha; 

52) D.B.5052.E - pow. 0,012 ha; 

53) D.B.5053.U,MN - pow. 0,562 ha; 

54) D.B.3054.E - pow. 0,015 ha; 

55) D.B.5055.E - pow. 0,013 ha. 

56) D.B.5056.U,P - pow. 0,526 ha; 

57) D.B.5057.MN,U - pow. 3,283 ha; 
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§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny funkcji miejskich osiedlowych, takich jak mŁinŁ: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna z usJugami, dziaJalno`ć ”rodukcyjna i magazynowo-skJadowa z wyJączeniem funk-
cji uciąwliwych, zieleL izolacyjna, komunikacja drogowa (w tym teren Autostrady A6) i infrastruktura 
technicznaŁ Regulacje ”lanu obejmują ”eJną ”roblematykę okre`loną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKijewko-_więtochowskiegoｬ 
w Szczecinie w skali 1:1000 stanowi źaJącznik nr 1 skJadający się z arkuszy nr 1 i nr 2 będący integralną 
czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 
w skali 1:10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 
źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowi źaJącznik nr 3, 
będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie oraz 
równe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku oraz w tek`cie ”lanu w s”osób nastę”ujący: 

1) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy miasta Prawobrzewe - D. 
2) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu administracyjnym Bukowe-Klęskowo - B. 
3) liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu - 5 
4) liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie - 001, 002ｱ 
5) symbole literowe ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 

a) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug, 
b) U,MN - teren zabudowy usJugowej z do”uszczeniem mieszkaL, 
c) U,MN, ZI - teren zabudowy usJugowej z do”uszczeniem mieszkaL, zieleL izolacyjna, 
d) U,MN,E - teren zabudowy usJugowej z do”uszczeniem mieszkaL, stacja transformatorowa, 
e) U, - teren zabudowy usJugowej, 
f) U,P - teren zabudowy usJugowej oraz obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, 
g) P,U - teren zabudowy produkcyjnej i usJugowej, 
h) ZI - teren zieleni izolacyjnej, 
i) E - teren stacji transformatorowych, 
j) KPS - teren przepompowni, 
k) KD.A - teren drogi publicznej - autostrada, 
l) KD.Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, 
m) KD.L - teren drogi publicznej - ulica lokalna, 
n) KD.D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 
o) KDW - teren drogi wewnętrznejŁ 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-
wiązują w granicach caJego ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują w granicach terenu elementarnego. 

4. Ustalenia szczegóJowe formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 

1) ustalenia funkcjonalne, 
2) ustalenia ekologiczne, 
3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, 
4) ustalenia zasad parcelacji, 
5) ustalenia komunikacyjne, 
6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej, 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJoweŁ 
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§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) dach stromy - równe formy dachów o co najmniej dwóch ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem 
co najmniej 30°; za formę dachu stromego uznaje się takwe dach ko”uJowy lub kolebkowy; 

2) gatunki nie”owądane ro`lin - eks”ansywne gatunki ro`lin wy”ierające rodzimą florę, które nie mogą 
być stosowane w nasadzeniach na terenach zieleni publicznej, w lasach oraz na terenach zachowują-
cych ciągJo`ć ”rzestrzenną z lasami, stanowiska tych ro`lin ”owinny być zwalczane i eliminowane 
”odczas cięć sanitarnych i innych zabiegów hodowlanych w drzewostanach (zawarte w lasach drze-
wostany tych gatunków nalewy ”rzebudowywać); do nie”owądanych gatunków ro`lin w granicach ni-
niejszego ”lanu zalicza się inwazyjne gatunki drzew, krzewów i bylin, w szczególno`ci: klon jesiono-
listny, rdestowiec sachaliLski i ja”oLski oraz niecier”ek gruczoJowaty i ”rzylądkowy; 

3) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-
wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15ł0,4 kV, szafki teletechniczne 
i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej i inne 
urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

5) obsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu związanego z ”rowadzeniem: usJug `wiadczonych w wyko-
nywaniu wolnych zawodów, szkoleL i nauczania, dziaJalno`ci ”rawniczej, ”rojektowej, rachunkowo-
`ci, księgowo`ci, doradztwa, ”o`rednictwa, dostarczania informacji, s”orządzania o”racowaL i tJu-
maczeL, obsJugi nieruchomo`ci it”Ł, usJug rzeczowych n”Ł: urządzanie wystaw, urządzanie zieleni, 
”akowanie it”Ł, usJug ”ogrzebowych, usJug w zakresie kultury i rozrywki, usJug zdrowia n”Ł: gabinety 
lekarskie, poprawy kondycji fizycznej, a takwe innych drobnych usJug n”Ł: salony fryzjerskie, kosme-
tyczne, pralnia, szewc, fotografowanie, ”oligrafia, wy”owyczanie i na”rawa s”rzętu biurowego, do-
mowego it”Ł, oraz związane z obsJugą turystyki n”Ł: wy”owyczalnia s”rzętu turystycznego, dziaJal-
no`ć biur ”odrówy, agencji i informacji turystycznej itp.; 

6) obszar pod budownictwo ochronne - rezerwowany obszar pod budowle ochronne na wypadek wpro-
wadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa; na obszarach rezerwowanych zakazuje się za-
budowy i lokalizacji sieci inwynieryjnych; rodzaju obiektów na terenach rezerwowanych nie mowna 
okre`lić w planie - mogą to być obiekty nadziemne, ”odziemne lub tylko wyko”y ziemne; 

7) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skraj-
nego obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę ob-
rys parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych al-
bo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; do ”o-
wierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich elementów 
budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnięte) 
i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zi-
mowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz ”owierzchnię obiek-
tów ”omocniczych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł; 

8) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-
ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowymŁ Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym; 
reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o powierzchni do 0,3 m2; 

9) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; re-
klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

10) strefa W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegających na 
”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. 
Strefa W III obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej; 

11) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-
”owiednimi terenami ”ozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych; 
SZM jest obszarem chronionym w planie poprzez specjalne rygory oznaczone w ustaleniach; 

12) warto`ciowy drzewostan - ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni minimum 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza lasami i parkami 

oraz z wyjątkiem zadrzewieL tworzonych ”rzez gatunki nie”owądane), 
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b) drzewa i krzewy gatunków ”rawnie chronionych lub stanowiące ”omniki ”rzyrody, aleje i parki 
zabytkowe, 

c) drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: 
ｦ ”owywej 200 cm: kasztanowiec, topola, wierzba, 
ｦ ”owywej 100 cm: brzoza, buk, daglezja, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), grab, jesion, 

klon (z wyjątkiem klonu jesionolistnego), li”a, modrzew, olsza, sosna `wierk, 
ｦ ”owywej 50 cm: cy”rysik, gJóg, jarząb, leszczyna, wiąz, wywotnik, 

d) ”onad ”ięcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyjątkiem: 
ｦ gatunków nie”owądanych i inwazyjnych, 
ｦ gatunków wymienionych w bazie ｭGatunki obceŁ Polska baza danychｬ Instytutu Ochrony 

_rodowiska PAN, 
ｦ ”os”olitych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, daglezji, forsycji, ja`minowców, 

kasztanowca, kolcowoju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, `wierków, 
tawuJ i tawuJowca, to”oli, winobluszczy, wylistek i wywotników, 

e) drzewa dziuplaste nie stanowiące zagrowenia dla bez”ieczeLstwa ludzi i mienia; 
13) wysoko`ć obiektów technicznych - ”oziom okre`lany w metrach nŁ”ŁmŁ dla najwywej wysuniętego 

elementu obiektu. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej z do”uszczeniem usJug (MN,U) do”uszcza się usJugi w zakresie: 
a) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów mechaniki ”ojazdowej; 
b) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samochodowych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2, stacji paliw 

”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych i celów grzewczych; 
3) zakazuje się lokalizacji wydzielonych ”arkingów dla samochodów cięwarowych; 
4) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgach oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, lokali mieszkalnych w budyn-
kach usJugowych oraz innych miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia 
wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowi-
sku lub zastosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej 
okre`lonych w tych przepisach. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy obszar ”lanu objęty jest granicami otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bu-
kowaｬ; ustala się ochronę istniejących ”owiązaL ekologicznych, wystę”ujących warto`ci ”rzyrodni-
czych oraz walorów krajobrazowych, zgodnie z roz”orządzeniami Wojewody źachodnio”omorskiego 
w sprawie Parku i jego planu ochrony m.in. poprzez: 
a) zakaz w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin, 
b) w”rowadzając nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz ksztaJtując teren zieleni ”ublicznej, za-

chowujące ciągJo`ć ”rzestrzenną z lasami, nalewy dąwyć do uzyskania zadrzewieL o mowliwie wie-
lu cechach naturalnych (skJadem i rozmieszczeniem drzew i ro`lin runa nawiązuje do s”ontanicz-
nych, rodzimych zbiorowisk ro`linnych), 

c) na terenach zieleni publicznej oraz w zadrzewieniach i lasach nalewy ”ozostawić ”rzynajmniej ”o-
jedyncze drzewa martwe i ”róchniejące rodzimych gatunków z wyjątkiem sytuacji zagrawającej 
stanowi zdrowotnemu drzewostanów oraz bez”ieczeLstwu ludzi i mienia; 

2) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element 
kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyj-
nych, niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową ulic oraz niezbędnej wycinki ”ojedyn-
czych drzew związanej z realizacją obiektów budowlanych i sieci inwynieryjnych; ubytek zieleni s”o-
wodowany realizacją i ”rzebudową ulic oraz realizacją obiektów budowlanych i sieci inwynieryjnych 
wymaga ekwiwalentnej rekompensaty w ”ostaci w”rowadzenia nowych nasadzeL rodzimych gatun-
ków drzew i krzewów, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) zakazuje się form uwytkowania terenu ”owodujących ”rzekroczenie standardów jako`ci `rodowiska 
”oza terenem dziaJki budowlanej; 
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4) w odlegJo`ci do 100,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady zakazuje się lokalizacji lokali 
mieszkalnych, 

5) w odlegJo`ci do 100,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady zakazuje się ”owiększania ilo`ci 
mieszkaL w istniejących budynkach mieszkalnych; 

6) w nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, charakterystyczne dla terenu, 
na którym wystę”ują (gJównie buk ”os”olity, grab ”os”olity, jesion wyniosJy, sosna ”os”olita, dąb 
szy”uJkowy i bezszy”uJkowy, brzoza brodawkowata, gJóg jednoszyjkowy, leszczyna ”os”olita); 

7) obowiązuje ochrona dziko wystę”ujących ro`lin i zwierząt oraz ich siedlisk, objętych ochroną gatun-
kową, na ”odstawie ”rze”isów o ochronie przyrody; 

8) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-
sowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

9) do”uszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasięgu 
zagroweL i uciąwliwo`ci ”od warunkiem zastosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąw-
liwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego w ”rze”isach odrębnych; 

10) na obszarze ”lanu objętym Systemem źieleni Miejskiej, ”oza terenami ulic, dróg wewnętrznych i wy-
dzielonych ”arkingów, zakazuje się: 
a) zmniejszania udziaJu terenu biologicznie czynnego ”oniwej 50% ”owierzchni terenu elementarne-

go lub ”ojedynczej dziaJki budowlanej, okre`lonej w ustaleniach szczegóJowych ”lanu, 
b) ksztaJtowania zabudowy w s”osób istotnie zaburzający ciągJo`ć korytarzy ekologicznych (np. 

”o”rzez sytuowanie budynków ”o”rzecznie względem kierunku ”oJączeL ekologicznych), 
c) likwidacji ogólnodostę”nych terenów zielonych, z do”uszczeniem ”rzeksztaJceL ich zagos”oda-

rowania zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi ”lanuŁ 

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

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug (MN,U) na jednej dziaJce 
budowlanej ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 
stojącego lub jednego budynku jednorodzinnego w zabudowie bliuniaczej wraz z przeznaczonymi na 
”otrzeby mieszkaLców budynkami garawowymi, gos”odarczymi i rekreacyjnymi; 

2) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym lub bliuniaczym do”uszcza się wydzielenie 
nie więcej niw dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego, 
o ”owierzchni caJkowitej nie ”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budynku; 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej z do”uszczeniem usJug (MN,U) do”uszcza się w”rowadzenie 
usJug wyJącznie jako wbudowanych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego, z wyjątkiem tere-
nu D.B.5028.MN,U, w którym do”uszcza się takwe lokalizację usJug wolno stojących; 

4) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących lub wbu-
dowanych: 
a) w odlegJo`ci mniejszej niw 50,0 m od zewnętrznej ”oJudniowej krawędzi jezdni Autostrady A 6, 
b) w terenach mieszkaniowych MN,U, 
c) w terenach infrastruktury: E, KPS i KDW, 
d) w ”ozostaJych terenach na tle zieleni le`nej i zielni cmentarza lokalizowanego przy ul. _więto-

chowskiego, poza granicami planu; 
 zakaz nie dotyczy reklam o powierzchni do 1 m2, zawierających grafikę informacyjno-reklamową 

okre`lającą logo firmowe lub charakter ”rowadzonej dziaJalno`ci w obiekcie i na dziaJce, na której re-
klama jest umieszczona; 

5) lokalizację reklam wolno stojących w ”asie drogowym warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL 
w ”rowadzeniu sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu drogowym; 

6) na terenach mieszkaniowych lub usJugowych konstrukcja ogrodzeL staJych od strony dróg ”ublicz-
nych - awurowa lub z elementami murowanymi; 

7) zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych o wysoko`ci ”owywej 
1,7 m, za wyjątkiem ”eJniących rolę barier akustycznych od autostrady A6; 

8) do”uszcza się zachowanie i ada”tację zainwestowania (w tym zabudowy) i uwytkowania terenu nie-
zgodnego z ”lanem lecz istniejącego legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu - do czasu 
zmiany zagospodarowania i przeznaczenia terenu na zgodne z planem; 

9) istniejące legalnie budynki wymienione w pkt 8 mogą być ”oddawane remontom ka”italnym 
i modernizacjom bez ”rawa ”owiększania kubatury budynku i liczby mieszkaL w ”rzy”adku budynków 
mieszkalnych (zakaz ”owiększania kubatury budynku nie dotyczy rozbudowy o urządzenia techniczne 
niezbędne do ”rawidJowego funkcjonowania obiektu); 
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10) ustala się strefę W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczoną 
na rysunku planu, w obrębie której do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w prze-
”isach dotyczących ochrony zabytków; 

11) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania niekubaturowych inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza 
budynkami; 

12) lokalizację obiektów maJej architektury uznanych za niezbędne oraz innych obiektów stanowiących 
wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego n”Ł: budki telefoniczne, wiaty ”rzystankowe, kio-
skowiaty, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe, Jawki ”arkowe, lam”y, ”omniki, formy ”lastyczne it”Ł wa-
runkuje się: 
a) dostosowaniem do istniejącego krajobrazu i stylistyki otaczającej zabudowy, 
b) nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umiesz-

czania znaków i sygnaJów drogowych; 
13) obiekty gos”odarcze n”Ł `mietniki i obiekty techniczne wbudowuje się w budynki lub sytuuje w oto-

czeniu zieleni ”arawanowej od strony wglądu z przestrzeni publicznej; 
14) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego i uwytkowania terenu z wyjątkiem: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowego uwytkowa-
nia niezgodnego z przeznaczeniem terenu, do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z usta-
leniami niniejszego planu, 

b) tymczasowego uwytkowania terenu stanowiącego kontynuację dotychczasowego uwytkowania, 
do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

d) zgodnych z ”rzeznaczeniem terenu tymczasowych obiektów usJugowych, gos”odarczych i maga-
zynowych, 

e) zapleczy budowy inwestycji, realizowanych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 
f) zagospodarowania tymczasowego dopuszczonego w ustaleniach szczegóJowych, wynikającego 

z konieczno`ci zastosowania rozwiązaL ”rzej`ciowych ”rzy realizacji ”lanu; 
15) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi na obszarze caJego ”lanu ustala się bezwzględne ograniczenia do-

”uszczalnej wysoko`ci obiektów budowlanych, okre`lone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska 
Szczecin-Śąbie, ”owywsze ograniczenia wysoko`ci obejmują równiew wszystkie urządzenia i obiekty 
lokalizowane na dachach budynków; 

16) na obszarze caJego ”lanu zakazuje się lokalizacji nowych obiektów mogących stanowić ”rzeszkody 
lotnicze oraz nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL 
ruchu lotniczego, mŁinŁ do ograniczeL caJkowitej wysoko`ci obiektów budowlanych (w tym obiektów 
technicznych i kubaturowych wraz z urządzeniami na dachu) ”rzy czym maksymalną wysoko`ć zabu-
dowy okre`la się w ustaleniach szczegóJowychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów gruntu wynikających z potrzeb: 
a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

2) ”laców i dojazdów urządzonych jako zagos”odarowanie tymczasowe nie uznaje się za dostę” do dro-
gi publicznej dla terenów ”rzylegJych; 

3) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-
ku planu; 

4) do”uszcza się scalanie dziaJek ”oJowonych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-
szenia ich powierzchni lub umowliwienia dokonania nowego ”odziaJu zgodnego z ustaleniami szczegó-
Jowymi ”lanu; 

5) do”uszcza się ”odziaJ dziaJek ”o granicach terenów elementarnych; 
6) minimalną szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych, 

ustala się wyJącznie dla dziaJek budowlanych bez”o`rednio ”rzylegających do dróg ”ublicznych 
i wewnętrznych ustalonych w planie, w ”rzy”adku dziaJki ”rzylegającej do kilku ulic lub dróg we-
wnętrznych ustalenie dotyczy - co najmniej jednego frontu; 

7) dla istniejących ”rzed dniem wej`cia w wycie ”lanu dziaJek budowlanych o ”owierzchni mniejszej niw 
2500 m2, w ”rzy”adku ich wtórnego ”odziaJu, dla dziaJki budowlanej z mowliwo`cią usytuowania bu-
dynku w drugiej linii zabudowy, ustala się front dziaJki budowlanej na minimum 5,0 m; 

8) ”rzy wydzielaniu dziaJek budowlanych ”rzylegających frontem do ulic lub dróg wewnętrznych, ozna-
czony w ustaleniach szczegóJowych kąt nachylenia nowych granic dziaJek budowlanych dotyczy wy-
Jącznie granic stykających się z linią rozgraniczającą ulicy lub drogi wewnętrznej; 
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9) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy lub drogi wewnętrznej 
”od warunkiem za”ewnienia jej ”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej; 

10) do”uszcza się wydzielenie dziaJki gruntu o szeroko`ci minimum 5 m (której nie uznaje się za dziaJkę 
budowlaną) stanowiącej wyJącznie dojazd do dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulic 
i dróg wewnętrznych; 

11) oznaczone w ustaleniach szczegóJowych zasady ”arcelacji nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 
budowlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych i obiektów inwynieryjnych; 

5. Ustalenia komunikacyjne 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-
blicznych i wewnętrznych, ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta ”o”rzez: 
a) D.B.5038 KD.L (ul. _więtochowskiego) - ”oJączenie z ul. Nad Rudzianką, 
b) D.B.5036 KD.Z (projektowana ulica zbiorcza) - ”oJączenie z ul. Śąbską; 

2) zakazuje się bez”o`redniej obsJugi terenów z autostrady A6; 
3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsię-

wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania liczby miejsc ”ostojowych dla samo-
chodów osobowych i rowerów, którą okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych na ”odstawie 
”oniwszych tabel: 
a) wskauniki liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych: 
 

LP. OBIEKT LUB TEREN JEDNOSTKA 
OBLICZENIOWA 

WSKAtNIK LICźBŹ 
MIEJSC 
POSTOJOWYCH 
ŚLA SAMOCHOŚÓW 
OSOBOWYCH 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne na  
dziaJkach większych niw 200m2 

1 mieszkanie 2 

2. Domy studenckie, hotele pracownicze 10 Jówek 2 

3. Hotele, pensjonaty 10 Jówek 5 

4. Skle”y o ”owierzchni s”rzedawowej do 
400 m2 

10 m2 ”owŁ s”rzedawŁ 0,3 

5. Restauracje, kawiarnie, inne  
 (z wyJączeniem barów mlecznych  
i jadJodajni charytatywnych) 

10 miejsc konsump. 1 
 

6. Biura, urzędy, ”oczty, banki 100 m2 ”owŁ uwytkŁ* 3 

7. Przychodnie i gabinety lekarskie,   
kancelarie adwokackie, itp. 

1 gabinet 2 

8. Obiekty dydaktyczne 4 miejsca dydaktyczne 1 

9. Przedszkola, wJobki, miejsca dziennego 
pobytu dzieci 

30 dzieci 1 

10. UsJugi ”rodukcyjne 10 zatrudnionych** 2 

11. UsJugi rzemie`lnicze 50 m2 ”owŁ uwytkŁ* 2 

12. UsJugi równe 100 m2 ”owŁ uwytkŁ* 2 

13. sale sportowe, boiska (bez miejsc dla  
widzów) 

100 m2  
pow. sali/terenu 

0,5 

14. Baseny ”Jywackie, siJownie, inne maJe 
obiekty sportu i rekreacji, polana  
biwakowa, wybieg dla ”sów 

10 korzystających 2 

15. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

 

  



Śziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116 ｦ 15437 ｦ Poz. 2155 

 

b) wskauniki liczby miejsc ”ostojowych dla rowerów: 
 

LP. OBIEKT LUB TEREN 
JEDNOSTKA 
OBLICZENIOWA 

WSKAtNIK LICźBŹ 
MIEJSC 
POSTOJOWYCH 
 

1. 
Budynki mieszkalne jednorodzinne na  
dziaJkach większych niw 200 m2 

nie okre`la się 
  2 

2. Domy studenckie, hotele pracownicze 100 Jówek 2 

3. Hotele, pensjonaty 100 Jówek 2 

4. 
Skle”y o ”owierzchni s”rzedawowej  
do 400 m2 

nie okre`la się 

5. 
Restauracje, kawiarnie, inne (z wyJączeniem 
barów mlecznych i jadJodajni  
charytatywnych) 

nie okre`la się 
 

6. Biura, urzędy, ”oczty, banki 100 m2 pow. uwytkŁ* 1 

7. 
Przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie, itp. 

nie okre`la się 

8. Obiekty dydaktyczne 
10 uwytkowników 

jednocze`nie 
2 

9. 
Przedszkola, wJobki, miejsca dziennego  
pobytu dzieci 

nie okre`la się 
 

10. UsJugi ”rodukcyjne 10 zatrudnionych** 0,5 

11. UsJugi rzemie`lnicze 10 zatrudnionych** 0,5 

12. UsJugi równe 10 zatrudnionych** 0,5 

13. 
Sale sportowe, boiska (bez miejsc dla  
widzów) 

10 uwytkowników 
jednocze`nie 

1 

14. 
Baseny ”Jywackie, siJownie, inne maJe  
obiekty sportu i rekreacji, polana biwakowa 
wybieg dla ”sów 

10 uwytkowników 
jednocze`nie 

1 

15. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zali-
cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 
 
4) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, stosuje się zaokrą-

glenie czę`ci uJamkowej: dla liczby mniejszej lub równej 0,5 - do 0, dla liczby większej od 0,5 - do 1; 
5) rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunku-

je się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych i rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJa-
nych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą okre`la się na ”odstawie tabel zamieszczonych w § 6 ust. 5 
pkt 3; 

6) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego na chodniku pod warunkiem nie powodo-
wania ograniczeL w ruchu pieszych; 

7) wymogi w zakresie ”otrzeb miejsc ”ostojowych okre`lone w ust. 5 pkt 3 nie obowiązują w przypadku: 
a) adaptacji poddasza na cele mieszkalne, 
b) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego (takwe 

tymczasowego) it”Ł wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe mniejsze niw 1 miejsca ”ostojowe, 
c) zagospodarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.); 
8) do”uszcza się u`ci`lenie ”rzebiegu `ciewek rowerowych na ”odstawie ”rojektów budowlanych; 
9) do”uszcza się ”rowadzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych niw 

wskazane na rysunku planu. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciągów ”ieszych, `ciewek rowerowych wyznaczają korytarze infrastruktury 
technicznej, w których ”rowadzone są sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeweniem ”kt 18 i 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 ”rowa-
dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego, z zastrzeweniem ”kt 18 i 19; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci i lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza liniami rozgra-
niczającymi ulic o ile ustalenia szczegóJowe na to ”ozwalają, z zastrzeweniem ”kt 4,18 i 19; 

4) zakazuje się, z zastrzeweniem ”kt 18 i 19, lokalizacji nowych inwynieryjnych obiektów budowlanych 
nie związanych z funkcją autostrady w odlegJo`ci do 50,0 m od skrajnej zewnętrznej krawędzi jezdni 
autostrady, przy czym zakaz nie dotyczy: 
a) przebudowy, rozbudowy, remontu i likwidacji istniejących, 
b) realizacji uzbrojenia związanego z funkcją dróg w terenach: D.B.5039.KD.D, D.B.5036.KD.Z, 

D.B.5038.KD.L, 
c) realizacji nowych w korytarzach infrastruktury technicznej w terenie D.B.5035.KD.A, 
d) realizacji nowych sieci inwynieryjnych, oznaczonych na rysunku ”lanu, w terenach D.B.5001.U,MN,ZI, 

D.B.5038.KD.L, D.B.5036.KD.Z. 
5) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone ”lanem ”rzezna-
czenie terenu; 

6) zaopatrzenie w wodę ustala się z nowych sieci wodociągowych zasilanych z istniejących magistral 
wodociągowych i gJównych sieci rozdzielczych w ul. ChJo”skiej oraz istniejących i nowych sieci na 
terenie osiedla ｭNad Rudziankąｬ i s”oza obszaru ”lanu; do czasu realizacji sieci wodociągowej zao”a-
trzenie w wodę istniejącej i ”rojektowanej zabudowy do”uszcza się ze studni istniejących ”rzed 
dniem wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, ”rzy czym do”uszczenie dotyczy wyJącznie zabudowy ist-
niejącej lub ”rojektowanej na dziaJce, na której znajduje się studnia - bez mowliwo`ci ”odJączenia no-
wej zabudowy lokalizowanej na dziaJkach sąsiednich; 

7) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”e-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej, 
b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
8) od”rowadzanie `cieków sanitarnych ustala się nową kanalizacją sanitarną grawitacyjno - tJoczną do 

istniejącej i nowej kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla ｭNad Rudziankąｬ; 
9) od”rowadzanie wód o”adowych ustala się nową kanalizacją deszczową do istniejącej i nowej kanali-

zacji deszczowej na terenie osiedla ｭNad Rudziankąｬ oraz do cieku Nieduwiedzianka (”oJowonego ”oza 
planem), po podczyszczeniu w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych; 

10) dla nowo realizowanej zabudowy do”uszcza się: 
a) do czasu realizacji sieci gazowej w ulicach, zaopatrzenie w gaz ze zbiorników gazu zlokalizowa-

nych na dziaJce, 
b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej w ulicach, od”rowadzanie `cieków sanitarnych do indy-

widualnych i lokalnych zbiorników bezod”Jywowych, 
c) od”rowadzenie wód deszczowych do indywidualnych zbiorników umowliwiających gromadzenie 

wód o”adowych; 
11) zaopatrzenie w gaz ustala się z nowych sieci gazowych `redniego i niskiego ci`nienia zasilanych 

z istniejących sieci gazowych `redniego i niskiego ci`nienia zlokalizowanych w obszarze osiedla ｭNad 
RudziankąｬŁ Gazociąg wysokiego ci`nienia o `rednicy 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej 
do zachowania; 

12) zaopatrzenie w cie”Jo ustala się z indywidualnych i lokalnych uródeJ energii wykorzystujących: nisko-
emisyjne instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne 
uródJa energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJ-
niających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych, zgodnie 
z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

13) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-
ciągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

14) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 
i ”oddawanych ”rzebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJnia-
jące uródJo cie”Ja; 
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15) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablo-
wych i napowietrznych 15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

16) w obszarze objętym ”lanem ”rzebiegają dwie na”owietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego na-
”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku ”lanu; 

17) nowe sieci inwynieryjne oraz sieci istniejące, ”rzeznaczone do ”rzebudowy, nalewy ”rowadzić jako 
podziemne; ustalenie nie dotyczy wymienionych w ustaleniach szczegóJowych linii 110kV; 

18) do”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w ”lanie nie dotyczą sieci i infra-
struktury telekomunikacyjnej; 

19) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; do”uszcza się 
”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiektów 
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 

20) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-
nych posesjach; 

21) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
22) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadze-

niu i selektywnej zbiórki od”adów ”rzeznaczonych do odzysku; 
23) do”uszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych uródeJ wytwarzających w skojarzeniu cie”Jo i ener-

gię elektrycznąŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny D.B.5001.U,MN,ZI 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z do”uszczeniem lokali mieszkalnych oraz zieleL izolacyjna; 
2) do”uszczalny zakres usJug: 

a) handel z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych: 
detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2 oraz hurtowy z zapleczem magazyno-
wym w obiektach zamkniętych, 

b) obsJuga firm i klientów z wyJączeniem dziaJalno`ci związanej ze staJym lub wielogodzinnym ”oby-
tem dzieci i mJodziewy lub ”acjentów obiektów usJug zdrowia oraz z wyJączeniem warsztatów 
mechaniki pojazdowej, 

c) gastronomia; 
3) w odlegJo`ci większej niw 100,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek usJugowy; 
4) zieleL izolacyjna wzdJuw terenu elementarnego ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego)Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) w ”asie terenu ”rzylegającym do terenu ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), o szeroko`ci do 

20,0 m, nakazuje się w”rowadzenie zieleni wielo”iętrowej o charakterze osJonowym zJowonej z ga-
tunków od”ornych na zanieczyszczenia (w tym zimozielonych), ksztaJtowanych w s”osób za”ewnia-
jący ekranowanie oddziaJywania autostrady, z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 11; 

4) w obszarze wyznaczonym nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy wzdJuw terenu D.B.5038.KD.L 
(ul. _więtochowskiego) do”uszcza się w”rowadzenie zabudowy ekranizującej haJas i ”rzeciwdziaJają-
cej roz”rzestrzenianiu się haJasu od autostrady, albo zamiennie nakazuje się w”rowadzenie wielo”ię-
trowej zieleni izolacyjnej o charakterze okre`lonym w pkt 3, z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 12; 

5) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi, w tym w szczególno`ci budynki 
z lokalem mieszkalnym, wy”osawa się w zabez”ieczenia gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz 
budynku dopuszczalnych ”oziomów: emisji zanieczyszczeL ”yJowych, haJasu odkomunikacyjnego 
oraz wibracji; 
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6) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokiego na”ięcia do”uszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na po-
byt ludzi oraz miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”i-
sów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastoso-
wania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych 
w tych przepisach. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) obiekty uwyteczno`ci ”ublicznej sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 35,0 m od osi gazociągu 

wysokiego ci`nienia; 
3) obiekty z lokalami mieszkalnymi sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 20,0 m od osi gazociągu 

wysokiego ci`nienia; 
4) niemieszkalne obiekty pomocnicze, takie jak: budynki gospodarcze, garawe, wiaty, altany, oranwerie 

”rzydomowe, sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15,0 m od osi gazociągu wysokiego ci`nienia; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
6) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 70,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
7) w obszarze wyznaczonym nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy wzdJuw terenu ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL 

(ul. _więtochowskiego) ustala się minimalną wysoko`ć zabudowy: 4,5 m; 
8) w obszarze wyznaczonym nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy wzdJuw terenu ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL 

(ul. _więtochowskiego) obiekty budowlane kom”onuje się wraz z zielenią izolacyjną w zwarty pas 
równolegJy do autostrady, ”eJniący rolę bariery akustycznej; 

9) budynki kryte dachami ”Jaskimi; do”uszcza się inne formy ”rzekryć dachowych w budynkach jedno-
kondygnacyjnych, w jednokondygnacyjnych czę`ciach budynków wywszych oraz w strefach wej-
`ciowych do budynków; 

10) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dziaJki budowlanej; 
11) do”uszcza się lokalizacje reklam wolno stojących, z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 4a; 
12) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną wysokiego na”ięcia 110 kV; 
13) w pasie terenu ustalonym na 3 m na stronę od osi gazociągu wysokiego ci`nienia zakazuje się sadze-

nia drzew oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągu; 
14) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10; 
15) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznych linii elektroenergetycznych 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na po-
byt ludzi oraz miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”i-
sów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastoso-
wania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych 
w tych przepisach, 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1500 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL, 

D.B.5039.KD.D, D.B.5043.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5043ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5039.KD.D, 
D.B.5043.KDW, D.B.5001.U,MN,ZI; 

2) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont gazociągu wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze 
strefą odlegJo`ci ”odstawowej, oznaczonego na rysunku ”lanu; 
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4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczonej na rysunku ”lanu; 

5) dopuszcza się realizację sieci inwynieryjnych, z zastrzeweniem § 6 ust. 6 pkt 4. 

§ 8. Teren elementarny D.B.5002.U,MN,ZI 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z do”uszczeniem lokali mieszkalnych oraz zieleL izolacyjna; 
2) do”uszczalny zakres usJug: 

a) handel w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 200 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych 
i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 

b) obsJuga firm i klientów z wyJączeniem dziaJalno`ci związanej ze staJym lub wielogodzinnym poby-
tem dzieci i mJodziewy lub ”acjentów obiektów usJug zdrowia oraz z wyJączeniem warsztatów 
mechaniki pojazdowej, 

c) gastronomia; 
3) w odlegJo`ci większej niw 100,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek usJugowy; 
4) zieleL izolacyjna wzdJuw terenu elementarnego ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego)Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) w ”asie terenu ”rzylegającym do terenu ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), o szeroko`ci do 

20,0 m, nakazuje się w”rowadzenie zieleni wielo”iętrowej o charakterze osJonowym zJowonej z ga-
tunków od”ornych na zanieczyszczenia (w tym zimozielonych), ksztaJtowanych w s”osób za”ewnia-
jący ekranowanie oddziaJywania autostrady; 

4) w obszarze wyznaczonym nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy wzdJuw terenu ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL 
(ul. _więtochowskiego) do”uszcza się w”rowadzenie zabudowy ekranizującej haJas i ”rzeciwdziaJają-
cej roz”rzestrzenianiu się haJasu od autostrady, albo zamiennie nakazuje się w”rowadzenie wielo”ię-
trowej zieleni izolacyjnej o charakterze okre`lonym w pkt 3; 

5) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi, w tym w szczególno`ci budynki 
z lokalem mieszkalnym, wy”osawa się w zabez”ieczenia gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz 
budynku do”uszczalnych ”oziomów: emisji zanieczyszczeL ”yJowych, haJasu odkomunikacyjnego 
oraz wibracji. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) obiekty uwyteczno`ci ”ublicznej sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 35,0 m od osi gazociągu 

wysokiego ci`nienia; 
3) obiekty z lokalami mieszkalnymi sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 20,0 m od osi gazociągu 

wysokiego ci`nienia; 
4) niemieszkalne obiekty ”omocnicze, takie jak: budynki gos”odarcze, garawe, wiaty, altany, oranwerie 

”rzydomowe, sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15,0 m od osi gazociągu wysokiego ci`nienia; 
5) w pasie terenu ustalonym na 3 m na stronę od osi gazociągu wysokiego ci`nienia zakazuje się sadze-

nia drzew oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągu; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
7) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 70,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
8) w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wzdJuw terenu ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL 

(ul. _więtochowskiego) ustala się minimalna wysoko`ć zabudowy: 4,5 m; 
9) w obszarze wyznaczonym nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy wzdJuw terenu ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL 

(ul. _więtochowskiego) obiekty budowlane kom”onuje się wraz z zielenią izolacyjną w zwarty pas 
równolegJy do autostrady, ”eJniący rolę bariery akustycznej; 

10) budynki kryte dachami ”Jaskimi; do”uszcza się inne formy ”rzekryć dachowych w budynkach jedno-
kondygnacyjnych, w jednokondygnacyjnych czę`ciach budynków wywszych oraz w strefach wej-
`ciowych do budynków; 

11) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
12) do”uszcza się lokalizacji reklam wolno stojących, z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 4a; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116 ｦ 15442 ｦ Poz. 2155 

 

13) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-
nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1500 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL, 

D,B,5040.KD.D, D.B.5043.KDW, D.B.5044.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ul. _więtochowskiego), ŚŁBŁ5040ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5043ŁKŚW, 
D.B.5044.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5038.KD.L, 
D.B.5040.KD.D, D.B.5043.KDW, D.B.5044.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont gazociągu wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze 
strefą odlegJo`ci ”odstawowej, oznaczonego na rysunku ”lanu; 

3) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych, z zastrzeweniem § 6 ust. 6 pkt 4. 

§ 9. Teren elementarny D.B.5003.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) realizacja dojazdu do stacji transformatorowej w postaci nawierzchni przepuszczalnej; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 
3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.B.5040.KD.D; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 10. Teren elementarny D.B.5004.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-
dzenie 1 wbudowanego lokalu mieszkalnego; 

2) do”uszcza się usJugi w zakresie: 
a) handel w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 200 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych 

i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
b) obsJuga firm i klientów z wyJączeniem warsztatów mechaniki ”ojazdowej, 
c) rzemiosJo, 
d) gastronomia, 
e) sport, turystyka. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) w odlegJo`ci do 150,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady budynki z pomieszczeniami prze-

znaczonymi na staJy ”obyt ludzi wy”osawa się w zabez”ieczenia gwarantujące nie ”rzekroczenie we-
wnątrz budynku do”uszczalnych ”oziomów: emisji zanieczyszczeL ”yJowych, haJasu odkomunikacyj-
nego oraz wibracji; 

3) do”uszcza się wycinkę warto`ciowego drzewostanu kolidującego z przebiegiem linii wysokiego na-
”ięcia; 

4) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację lokali mieszkalnych w budynkach usJugowych oraz in-
nych miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów doty-
czących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rod-
ków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych prze-
pisach. 

5) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 70,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
5) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 

się dachy o dowolnej geometrii; 
6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10; 
8) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację, lokali mieszkalnych w budynkach usJugowych oraz in-
nych miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów doty-
czących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rod-
ków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych prze-
pisach; 

9) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-
tyczną wysokiego na”ięcia 110 kV. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1200 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, 

D.B.5043.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 7. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5043ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5039.KD.D, 
D.B.5043.KDW, D.B.5004.U,MN; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczonej na rysunku ”lanu; 

3) do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

§ 11. Teren elementarny D.B.5005.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanych, istniejąca zabudowa usJugowaŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4,0 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) istniejące budynki niemieszkalne do”uszcza się ”rzebudować w budynki mieszkalne lub mieszkalne 

z do”uszczeniem usJug wbudowanych; 
6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, 

D.B.5043.KDW, D.B.5044.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 22,0 m z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 7. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5043ŁKŚW, ŚŁBŁ5044ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5039.KD.D, D.B.5043.KDW, 
D.B.5044.KDW. 

§ 12. Teren elementarny D.B.5006.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z dopuszcze-
niem usJug wbudowanychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, 

D.B.5044.KDW, D.B.5040.KD.D: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 22,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5040ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5044ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5039.KD.D, D.B.5040.KD.D, 
D.B.5044.KDW. 

§ 13. Teren elementarny D.B.5007.P,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obiekty ”rodukcyjne, zabudowa usJugowa, magazyny i skJady z wyJączeniem 
skJadowania: materiaJów i towarów na otwartej ”rzestrzeni lub w obiektach otwartych (np. wiaty, si-
losy), materiaJów i produktów ”ylących lub emitujących nie”rzyjemne za”achy (o”rócz materiaJu 
szkóJkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla skle”ów ogrodniczych); 

2) do”uszcza się usJugi w zakresie: 
a) rzemiosJo, 
b) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy nie ”rzekraczającej 400 m2, 
c) obsJuga firm i klientów z wyJączeniem budynków związanych ze staJym lub wielogodzinnym ”o-

bytem dzieci i mJodziewy lub ”acjentów obiektów usJug zdrowiaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu kolidującego z przebiegiem elektroenergetycznej linii 

wysokiego na”ięcia; 
3) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację ”omieszczeL i miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie 
”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektro-
magnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól 
elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych przepisach. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) obiekty uwyteczno`ci ”ublicznej sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 35,0 m od osi gazociągu 

wysokiego ci`nienia; 
3) obiekty ”omocnicze, takie jak: budynki gos”odarcze, garawe, wiaty, altany, sytuuje się w odlegJo`ci 

nie mniejszej niw 15,0 m od osi gazociągu wysokiego ci`nienia; 
4) w pasie terenu ustalonym na 3 m na stronę od osi gazociągu wysokiego ci`nienia zakazuje się sadze-

nia drzew oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągu; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,5 m; 
6) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 70,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
7) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
8) do”uszcza się zagos”odarowanie za”lecza nieruchomo`ci ”rzy ulŁ _więtochowskiego 31 w postaci 

wygrodzonego przydomowego ogrodu wraz z niezbędną infrastrukturą; 
9) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 
10) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej 
11) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § ust. 3 pkt 10; 
12) do”uszcza się lokalizacji reklam wolno stojących, z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 4 a; 
13) dopuszcza się zagos”odarowanie tymczasowe n”Ł ”arking; 
14) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną wysokiego na”ięcia 110 kV; 
15) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację ”omieszczeL i miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie 
”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektro-
magnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól 
elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych przepisach. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1500 m2; 
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2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź 
i D.B.5038.KD.L: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 

3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), do”uszcza się obsJugę 
dziaJek budowlanych nie ”rzylegających bez”o`rednio do terenu elementarnego ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL, 
z terenu D.B.5038.KD.L poprzez teren D.B.5009.MN,U; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 
3) do”uszcza się bilansowanie miejsc ”ostojowych z terenu B.B.5011.U,MN,E. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5036.KD.Z, 
D.B.5038.KD.L, D.B.5029.ZI, D.B.5007.P,U oraz D.B.5038.KD.L poprzez teren D.B.5009.MN,U; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont gazociągu wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze 
strefą odlegJo`ci ”odstawowej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont oraz budowę w nowej lokalizacji kanalizacji deszczowej; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont i ”rzeJowenie ukJadu drenarskiego w przypadku kolizji 

z ”rojektowaną zabudową; 
5) dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczonej na rysunku ”lanu; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

elektroenergetycznej 15 kV lub jej ”rzeJowenie w teren D.B.5038.KD.L; 
7) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont i likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablowa w tereny: D.B.5036.KD.Z, D.B.5038.KD.L; 
8) ustala się lokalizację studni awaryjnej; 
9) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15ł0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV; 
10) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych, z zastrzeweniem § 6 ust. 6 pkt 4. 

§ 14. Teren elementarny D.B.5008.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) w odlegJo`ci do 150,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady budynki z pomieszczeniami prze-

znaczonymi na staJy ”obyt ludzi wy”osawa się w zabez”ieczenia gwarantujące nie ”rzekroczenie we-
wnątrz budynku do”uszczalnych ”oziomów: emisji zanieczyszczeL ”yJowych, haJasu odkomunikacyj-
nego oraz wibracji; 

3) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL, 

D.B.5040.KD.D, D.B.5045.KDW, D.B.5039.KD.D: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 19,0 m z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 7. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5040ŁKŚŁŚ, 
D.B.5045.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5038.KD.L, 
D.B.5039.KD.D, D.B.5040.KD.D, D.B.5045.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz skablowanie na”owietrznej sieci elektro-
energetycznej 0,4 kV w nowej lokalizacji lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablowa w teren D.B.5038.KD.L; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektro-
energetycznej 15 kV w nowej lokalizacji lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablowa w tereny: D.B.5039.KD.D, 
D.B.5040.KD.D. 

§ 15. Teren elementarny D.B.5009.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z do”uszczeniem usJug wbu-
dowanych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) w odlegJo`ci do 150,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady budynki z pomieszczeniami prze-

znaczonymi na staJy ”obyt ludzi wy”osawa się w zabez”ieczenia gwarantujące nie przekroczenie we-
wnątrz budynku do”uszczalnych ”oziomów: emisji zanieczyszczeL ”yJowych, haJasu odkomunikacyj-
nego oraz wibracji. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) do”uszcza się realizacje dojazdu do terenu ŚŁBŁ5007ŁP,UŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ”rzylegającej ulicy: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL: za-

warty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu D.B.5038.KD.L (ul. _więtochowskiego); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód opado-
wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie D.B.5038.KD.L. 

§ 16. Teren elementarny D.B.5010.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszcza się usJugi w zakresie: 

a) obsJuga firm i klientów, 
b) handel artykuJami innymi niw artykuJy wywno`ciowe w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m2, 

z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznychŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznych linii elektroenergetycznych 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na po-
byt ludzi oraz miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”i-
sów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastoso-
wania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych 
w tych przepisach; 

3) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 106,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ru-

chu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
4) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 

się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) do”uszcza się lokalizacji reklam wolno stojących; 
7) dla istniejącego budynku ”rzy ulŁ _więtochowskiego 72 do”uszcza się: 

a) kontynuację funkcji mieszkalnej, ”od warunkiem nie ”owiększania liczby mieszkaL, 
b) ”rzebudowę budynku w obiekt o funkcji usJugowej lub magazynowej, z do”uszczeniem dziaJalno-

`ci związanej z ”rzetwórstwem i ”rzechowywaniem wywno`ci do czasu roz”oczęcia funkcjono-
wania cmentarza przy ul. _więtochowskiego oraz z zastrzeweniem, we uciąwliwo`ć wynikająca 
z ”rowadzonej dziaJalno`ci nie ”rzekroczy granic terenu elementarnego, na którym zlokalizowany 
jest obiekt; 

8) w wyznaczonym na rysunku planu zasięgu oddziaJywania na”owietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokiego na”ięcia do”uszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na po-
byt ludzi oraz miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”i-
sów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastoso-
wania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych 
w tych przepisach, 

9) do”uszcza się lokalizowanie budynku na granicy z terenem elementarnym D.B.5015.MN,U i D.B.5019.U,P; 
10) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną wysokiego na”ięcia 110 kV. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2, do”uszcza się ”omniejszenie ”owierzchni dziaJ-
ki do 900 m2 w przypadku wydzielenia dojazdu z terenu ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ do dziaJek budowlanych 
w terenie D.B.5015.MN,U; 

2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ”rzylegającej ulicy: D.B.5039.KD.D: za-
warty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 

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

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5035ŁKŚŁź, ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5036.KD.Z, 
D.B.5039.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczonej na rysunku ”lanu; 

3) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 17. Teren elementarny D.B.5011.U,MN,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa i dziaJalno`ć usJugowa, lokale mieszkalne towarzyszące funkcji usJu-
gowej lub wolno stojące domy zamieszkania zbiorowego; 

2) do”uszcza się usJugi mŁinŁ w zakresie: 
a) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy nie ”rzekraczającej 400 m2, 
b) obsJuga firm i klientów, 
c) o”ieka zdrowotna, o”ieka s”oJeczna, 
d) o`wiata, 
e) sport, turystyka, 
f) hotelarstwo. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 50% 
powierzchni terenu; 

2) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji muszą zamykać się w granicach terenu; 
3) w obszarze o szczególnych walorach ”rzyrodniczych, oznaczonym na rysunku ”lanu zakazuje się; 

a) likwidowania i niszczenia wystę”ującej ro`linno`ci, z wyjątkiem dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
b) oddziaJywania w inny s”osób stanowiący zagrowenie dla `rodowiska ”rzyrodniczego tego obszaru; 

4) zakazuje się lokalizacji obiektów funkcji obniwających standard warunków uwytkowania dla mieszkal-
nictwa, o`wiaty i wychowania, ochrony zdrowia i o”ieki s”oJecznej, ”o”rzez: 
a) emitowanie dymu, o”arów, nie”rzyjemnych za”achów, it”Ł, 
b) skJadowanie od”adów na otwartej ”rzestrzeni, 
c) generowanie haJasu o duwym natęweniu; 

5) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej, 
6) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację ”omieszczeL i miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie 
”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektro-
magnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól 
elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych przepisach. 

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

1) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,5 m; 
3) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 90,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
4) budynki kryte dachami ”Jaskimi; do”uszcza się inne formy ”rzekryć dachowych w budynkach jedno-

kondygnacyjnych oraz w strefach wej`ciowych do budynków; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 40%; 
6) do”uszcza się lokalizację jednej reklamy wbudowanej lub wolno stojącej; 
7) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe wewnątrz obszaru wyznaczonego nie”rzekraczalnymi 

liniami zabudowy m.in. w zakresie: terenowych urządzeL s”ortowych ty”u boisko, kort tenisowy, 
8) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną wysokiego na”ięcia 110 kV; 
9) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację ”omieszczeL i miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie 
”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektro-
magnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól 
elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych przepisach. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), ŚŁBŁ5047ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 
3) do”uszcza się bilansowanie miejsc ”ostojowych w terenie D.B.5007.P,U. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5038.KD.L, 
D.B.5047.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 
elektroenergetycznej 15 kV; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczonej na rysunku ”lanu; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz skablowanie napowietrznej sieci elektro-
energetycznej 0,4 kV w nowej lokalizacji lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablowa w teren D.B.5038.KD.L; 

5) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 18. Teren elementarny D.B.5012.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodujących ”ogorszenie stosunków wodnych; 
3) w obszarze o szczególnych walorach ”rzyrodniczych, oznaczonym na rysunku ”lanu zakazuje się; 

a) likwidowania i niszczenia wystę”ującej ro`linno`ci; 
b) oddziaJywania w inny s”osób stanowiący zagrowenie dla `rodowiska ”rzyrodniczego tego obszaru; 

4) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL, 

D.B.5039.KD.D, D.B.5047.KD.D, D.B.5045.KDW, D.B.5046.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 
90°; 

3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 19,0 m z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 7. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚŁ ŚŁBŁ5045ŁKŚW, 
D.B.5046.KDW, D.B.5047.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5038.KD.L, 
D.B.5039.KD.D, D.B.5047.KD.D, D.B.5045.KDW, D.B.5046.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz skablowanie na”owietrznej sieci elektro-
energetycznej 0,4 kV w nowej lokalizacji lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablowa w teren D.B.5038.KD.L. 
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§ 19. Teren elementarny D.B.5013.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-
dzenie 1 wbudowanego lokalu mieszkalnego; 

2) do”uszcza się usJugi w zakresie: 
a) handel w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 200 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych 

i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
b) obsJuga firm i klientów z wyJączeniem warsztatów mechaniki ”ojazdowej, 
c) rzemiosJo, 
d) gastronomia, 
e) sport, turystyka, 
f) edukacja. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) do”uszcza się wycinkę warto`ciowego drzewostanu kolidującego z przebiegiem linii wysokiego na-

”ięcia; 
3) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację, lokali mieszkalnych w budynkach usJugowych oraz in-
nych miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów doty-
czących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rod-
ków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych prze-
pisach; 

4) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 90,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
5) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 

się dachy o dowolnej geometrii; 
6) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10; 
8) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację lokali mieszkalnych w budynkach usJugowych oraz innych 
miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących 
dopuszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rodków tech-
nicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych przepisach; 

9) do czasu realizacji ul. Nowy Zjazd i nowego przebiegu ul. _więtochowskiego do”uszcza się funkcjo-
nowanie istniejącego odcinka ulŁ _więtochowskiego, z dopuszczeniem jego remontu, modernizacji 
i realizacji o`wietlenia ulicy; 

10) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-
tyczną wysokiego na”ięcia 110 kV. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1200 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, 

D.B.5038.KD.L, D.B.5047.KD.D, D.B.5034.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), ŚŁBŁ5034ŁKŚW, 
D.B.5047.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5036.KD.Z, 
D.B.5038.KD.L, D.B.5047.KD.D, D.B.5034.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz skablowanie na”owietrznej sieci elektro-
energetycznej 0,4 kV w nowej lokalizacji lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablowa w tereny: D.B.5036.KD.Z, 
D.B.5038.KD.L; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczonej na rysunku ”lanu; 

4) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 20. Teren elementarny D.B.5014.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-
dzenie 1 wbudowanego lokalu mieszkalnego; 

2) do”uszcza się usJugi w zakresie: 
a) handel w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 200 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych 

i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
b) obsJuga firm i klientów z wyJączeniem warsztatów mechaniki ”ojazdowej, 
c) rzemiosJo, 
d) gastronomia, 
e) sport, turystyka, 
f) edukacja. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) do”uszcza się wycinkę warto`ciowego drzewostanu kolidującego z przebiegiem linii wysokiego na-

”ięcia; 
3) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację lokali mieszkalnych w budynkach usJugowych oraz in-
nych miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów doty-
czących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rod-
ków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych prze-
pisach; 

4) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 100,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ru-

chu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
5) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gospodarczych dopuszcza 

się dachy o dowolnej geometrii; 
6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10; 
8) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację lokali mieszkalnych w budynkach usJugowych oraz in-
nych miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów doty-
czących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rod-
ków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych prze-
pisach; 

9) dopuszcza się realizacje dojazdów do terenu ŚŁBŁ5015ŁMN,U; 
10) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną wysokiego na”ięcia 110 kV. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki: 1200 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź 

i D.B.5034.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, ŚŁBŁ5034ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5036.KD.Z, 
D.B.5034.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczonej na rysunku ”lanu; 

3) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 21. Teren elementarny D.B.5015.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z dopuszcze-
niem usJug wbudowanychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodujących ”ogorszenie stosunków wodnych; 
3) teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dziaJki budowlanej; 
6) do”uszcza się lokalizowanie budynku na granicy z terenami elementarnymi: D.B.5010.U, 

D.B.5014.U,MN i D.B.5019.U,P. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegającej ulicy: ŚŁBŁ5034ŁKŚW: 

zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 22,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5034ŁKŚW, do”uszcza się obsJugę dziaJek budowlanych nie ”rzylegających 
bez”o`rednio do terenu elementarnego ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ - z terenu D.B.5039.KD.D poprzez teren ele-
mentarny D.B.5019.U,P; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5034.KDW, D.B.5039.KD.D 
poprzez tereny: D.B.5010.U, D.B.5019.U,P oraz D.B.5036.KD.Z poprzez teren D.B.5014.U,MN. 
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§ 22. Teren elementarny D.B.5016.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa w zakresie: 
a) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych 

i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
b) obsJuga firm i klientów, 
c) gastronomia, pensjonat, dom letniskowy, dom pobytu dziennego, dom opieki, budynek socjalny, 

obiekt o`wiatowy, 
d) do”uszcza się kontynuację dziaJalno`ci jednego warsztatu mechaniki ”ojazdowej lub stacji obsJugi 

”ojazdów w istniejącym budynku z mowliwo`cią jego rozbudowy i remontu; 
2) na dziaJce budowlanej do”uszcza się w”rowadzenie 1 lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek 

usJugowyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji muszą zamykać się w granicach dziaJki bu-

dowlanej; 
3) zakazuje się lokalizacji obiektów funkcji obniwających standard warunków uwytkowania dla mieszkal-

nictwa, o`wiaty i wychowania, ochrony zdrowia i o”ieki s”oJecznej, ”o”rzez: 
a) emitowanie dymu, o”arów, nie”rzyjemnych za”achów, it”Ł, 
b) skJadowanie od”adów na otwartej ”rzestrzeni, 
c) generowanie haJasu o duwym natęweniu; 

4) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,5 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej: 4 m; 
4) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 80,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
5) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 
6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejącego budynku w obiekt o funkcji okre`lonej w ust. 1 

pkt 1a, b, c; 
8) do”uszcza się lokalizację jednej reklamy wolno stojącej; 
9) zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych o wysoko`ci ”owywej 

1,7 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1200 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego ”rzylegającej ulicy: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ: za-

warty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 18,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu D.B.5039.KD.D; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-
wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie D.B.5039.KD.D. 

§ 23. Teren elementarny D.B.5017.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanychŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, 

ŚŁBŁ5051ŁKŚW oraz ”rzylegJego terenu drogowego ”oza granicami ”lanu w miejscowym planie zago-
s”odarowania ”rzestrzennego ｭKijewkoｬ: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 

3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 20,0 m; 
4) na czę`ci terenu ”ro”onuje się schemat ”odziaJu na dziaJki budowlane, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5051ŁKŚW oraz z ”rzylegJego terenu drogowego ”oza gra-
nicami planu w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKijewkoｬ; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5039.KD.D, 
ŚŁBŁ5051ŁKŚW oraz do”uszcza się obsJugę w infrastrukturę techniczną ”owywszego terenu elemen-
tarnego z obszaru spoza terenu objętego niniejszym ”lanem; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektro-
energetycznej 15 kV w nowej lokalizacji lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablowa ”oza granice ”lanuŁ 

§ 24. Teren elementarny D.B.5018.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, 

D.B.5041.KD.D, D.B.5051.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 19,0 m; 
4) na czę`ci terenu ”ro”onuje się schemat ”odziaJu na dziaJki budowlane, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 
  



Śziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116 ｦ 15456 ｦ Poz. 2155 

 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5041ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5051ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-
wych realizuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5039.KD.D, D.B.5041.KD.D, 
ŚŁBŁ5051ŁKŚW oraz do”uszcza się obsJugę w infrastrukturę techniczną ”owywszego terenu elementarne-
go z obszaru s”oza terenu objętego niniejszym ”lanemŁ 

§ 25. Teren elementarny D.B.5019.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi związane z obsJugą cmentarza: 
a) zabudowa i dziaJalno`ć ”rodukcyjna z wyJączeniem ”rzetwórstwa wywno`ci (n”Ł rzemie`lniczy 

wyrób akcesoriów cmentarnych), 
b) zabudowa usJugowa - w tym handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, z wyJącze-

niem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych oraz z wyJączeniem 
s”rzedawy artykuJów s”owywczych i gastronomii (n”Ł s”rzedaw kwiatów, wieLców, zniczy), 

c) zabudowa skJadowo-magazynowa z wyJączeniem ”rzechowywania wywno`ciŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 65% dziaJki budowlanej; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) zakazuje się lokalizacji obiektów funkcji obniwających standard warunków uwytkowania dla mieszkal-

nictwa, poprzez: 
a) emitowanie dymu, o”arów, nie”rzyjemnych za”achów, it”Ł, 
b) skJadowanie od”adów na otwartej ”rzestrzeni, 
c) generowanie haJasu o duwym natęweniuŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,5 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej: 4 m; 
4) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 106,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ru-

chu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
5) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 
6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) do”uszcza się lokalizacji reklam wolno stojących; 
8) do”uszcza się realizacje dojazdów do terenu ŚŁBŁ5015ŁMN,U; 
9) do”uszcza się nowe zagos”odarowanie tymczasowe w zakresie: 

a) parkingu dla samochodów osobowych, 
b) u”raw ogrodniczych ro`lin niekonsum”cyjnych, n”Ł hodowli kwiatów lub krzewówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego ”rzylegającej ulicy: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ: za-

warty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5034ŁKŚW; 
2) do”uszcza się dojazd do terenu ŚŁBŁ5015.MN.U; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5039.KD.D, D.B.5034.KDW; 

2) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 26. Teren elementarny D.B.5020.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi związane z obsJugą cmentarza: 
a) zabudowa i dziaJalno`ć ”rodukcyjna z wyJączeniem ”rzetwórstwa wywno`ci (n”Ł rzemie`lniczy 

wyrób akcesoriów cmentarnych), 
b) zabudowa usJugowa - w tym handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, z wyJącze-

niem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych oraz z wyJączeniem 
s”rzedawy artykuJów s”owywczych i gastronomii (n”Ł s”rzedaw kwiatów, wieLców, zniczy), 

c) zabudowa skJadowo-magazynowa z wyJączeniem ”rzechowywania wywno`ciŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 65% dziaJki budowlanej; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) zakazuje się lokalizacji obiektów funkcji obniwających standard warunków uwytkowania dla mieszkal-

nictwa, poprzez: 
a) emitowanie dymu, o”arów, nie”rzyjemnych za”achów, it”Ł, 
b) skJadowanie od”adów na otwartej ”rzestrzeni, 
c) generowanie haJasu o duwym natęweniuŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, z zastrzeweniem ”kt 2; 
2) obiekty budowlane lokalizuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15,0 m od drzew; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,5 m; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej: 4 m; 
5) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 106,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ru-

chu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
6) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 
7) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
8) do”uszcza się lokalizację jednej reklamy wolno stojącej; 
9) obszar ”od budownictwo ochronne na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa 

”aLstwa, oznaczony na rysunku ”lanu; zakazuje się zabudowy obiektami kubaturowymi, realizacji in-
frastruktury technicznej (z wyjątkiem odwodnienia terenu) oraz nasadzeL zieleni wysokiej; 

10) do”uszcza się nowe zagos”odarowanie tymczasowe w zakresie: 
a) ”arkingu dla samochodów osobowych, 
b) handlu detalicznego, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów me-

chanicznych oraz z wyJączeniem s”rzedawy artykuJów s”owywczych i gastronomii (n”Ł s”rzedaw 
kwiatów, wieLców, zniczy), 

c) u”raw ogrodniczych ro`lin niekonsum”cyjnych, n”Ł hodowli kwiatów lub krzewówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się uwzględniając mowliwo`ć lokalizacji ”rzyszJej zabudowy, dla 
której ustala się odlegJo`ć od drzew na nie mniej niw 15,0 m; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1200 m2; 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”sa drogowego ”rzylegających ulic ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ 

i D.B.5041.KD.D: zawarty w ”rzedziale od 70° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5041ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5039.KD.D, D.B.5041.KD.D 
oraz do”uszcza się obsJugę w infrastrukturę techniczną ”owywszego terenu elementarnego z obszaru 
s”oza terenu objętego niniejszym ”lanem; 

2) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 
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§ 27. Teren elementarny D.B.5021.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa w zakresie: 
a) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych 

i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
b) obsJuga firm i klientów z wyJączeniem dziaJalno`ci związanej ze staJym lub wielogodzinnym ”oby-

tem dzieci i mJodziewy lub ”acjentów obiektów usJug zdrowia oraz z wyJączeniem warsztatów 
mechaniki pojazdowej, 

c) gastronomia; 
2) w odlegJo`ci większej niw 100,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek usJugowy; 
3) do”uszcza się remont i ”rzebudowę lokali mieszkalnych w istniejącej zabudowie ”rzy ulŁ _więto-

chowskiego 21, _więtochowskiego 22 i _więtochowskiego 24, ”od warunkiem nie ”owiększania 
liczby mieszkaLŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) w odlegJo`ci do 150,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady budynki z pomieszczeniami prze-

znaczonymi na staJy ”obyt ludzi, w tym w szczególno`ci budynki z lokalem mieszkalnym wy”osawa 
się w zabez”ieczenia gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz budynku do”uszczalnych ”oziomów: 
emisji zanieczyszczeL ”yJowych, haJasu odkomunikacyjnego oraz wibracjiŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) obiekty uwyteczno`ci ”ublicznej sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 35,0 m od osi gazociągu 

wysokiego ci`nienia; 
3) obiekty z lokalami mieszkalnymi sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 20,0 m od osi gazociągu 

wysokiego ci`nienia; 
4) niemieszkalne obiekty pomocnicze, takie jak: budynki gos”odarcze, garawe, wiaty, altany, oranwerie 

”rzydomowe, sytuuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15,0 m od osi gazociągu wysokiego ci`nienia; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
6) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 90,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
7) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 
8) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
9) do”uszcza się lokalizacji reklam wolno stojących, z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 4 a; 
10) w pasie terenu ustalonym na 3 m na stronę od osi gazociągu wysokiego ci`nienia zakazuje się sadze-

nia drzew oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągu; 
11) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10; 
12) do”uszcza się realizację dojazdu do terenu ŚŁBŁ5030ŁźIŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1200 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL 

i D.B.5036.KD.Z: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu D.B.5037.KD.L (ul. _więtochowskiego); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
3) ustala się dostę” do terenu ŚŁBŁ5030ŁźI od ulicy ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL ”o”rzez dziaJkę geodezyjną nr 18/2 

w obrębie 4158 oraz dostę” do dziaJek nie ”rzylegających do ulicy ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL ”o”rzez dziaJkę 
geodezyjną nr 23/1 w obrębie 4158 (teren elementarny ŚŁBŁ5022ŁMN,U)Ł 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5036.KD.Z, D.B.5037.KD.L; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont gazociągu wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze 
strefą odlegJo`ci ”odstawowej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektro-
energetycznej 15 kV w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych, z zastrzeweniem § 6 ust. 6 pkt 4. 

§ 28. Teren elementarny D.B.5022.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%Ł 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL 

i D.B.5049.KD.D: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 20,0 m z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 7. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), ŚŁBŁ5049ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 
3) ustala się dostę” do dziaJek nie ”rzylegających do ulicy ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL w terenie D.B.5021.U,MN 

”o”rzez dziaJkę geodezyjną nr 23/1 w obrębie 4158Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5037.KD.L, D.B.5049.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektro-
energetycznej 15 kV w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 29. Teren elementarny D.B.5023.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”usz-
czeniem usJug wbudowanych, istniejąca zabudowa usJugowa; 

2) dla niemieszkalnej czę`ci budynku ”rzy ulŁ _więtochowskiego 2 do”uszcza się: 
a) ”rzebudowę i rozbudowę na cele mieszkaniowe, n”Ł dodatkowe lokale mieszkalne, ”ensjonat; 
b) ”rzebudowę i rozbudowę na cele magazynowe lub usJugowe z zastrzeweniem, we uciąwliwo`ć 

wynikająca z ”rowadzonej dziaJalno`ci nie ”rzekroczy granic dziaJki, na której zlokalizowany jest 
obiekt. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) do”uszcza się zachowanie istniejącego rowu melioracyjnego; 
3) w obszarze o szczególnych walorach ”rzyrodniczych, zaznaczonym na rysunku ”lanu zakazuje się: 

a) likwidowania i niszczenia wystę”ującej ro`linno`ci, 
b) oddziaJywania w inny s”osób stanowiący zagrowenie dla `rodowiska ”rzyrodniczego tego obszaruŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, z zastrzeweniem ”kt 2; 
2) obiekty budowlane lokalizuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15,0 m od drzew; 
3) do”uszcza się lokalizowanie budynków na granicy z terenem elementarnym D.B.5024.U; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
6) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
7) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się uwzględniając mowliwo`ć lokalizacji ”rzyszJej zabudowy, dla 
której ustala się odlegJo`ć od drzew na nie mniej niw 15,0 m; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL 

i D.B.5049.KD.D: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 14,0 z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 7. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), ŚŁBŁ5049ŁKŚŁŚ; 
2) do”uszcza się obsJugę dziaJek budowlanych nie ”rzylegających bez”o`rednio do terenu elementarnego 

D.B.5036.KD.Z - z terenu D.B.5036.KD.Z poprzez teren elementarny D.B.5024.U; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5037.KD.L, D.B.5049.KD.D oraz 
D.B.5036.KD.Z poprzez teren D.B.5024.U. 

§ 30. Teren elementarny D.B.5024.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa: 
2) do”uszcza się usJugi w zakresie: 

a) obsJuga firm i klientów, 
b) handel artykuJami innymi niw artykuJy wywno`ciowe w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m2, 

z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
c) handel artykuJami wywno`ciowymi do czasu roz”oczęcia funkcjonowania cmentarza komunalnego 

przy ul. _więtochowskiego, 
d) sport, turystyka; 

3) dla istniejącego budynku ”rzy ulŁ _więtochowskiego 1 do”uszcza się: 
a) kontynuację funkcji mieszkalnej, ”od warunkiem nie ”owiększania liczby mieszkaL, 
b) ”rzebudowę budynku w obiekt o funkcji usJugowej lub magazynowej, z do”uszczeniem dziaJalno`ci 

związanej z ”rzetwórstwem i ”rzechowywaniem wywno`ci do czasu roz”oczęcia funkcjonowania 
cmentarza przy ul. _więtochowskiego oraz z zastrzeweniem, we uciąwliwo`ć wynikająca z prowa-
dzonej dziaJalno`ci nie ”rzekroczy granic terenu elementarnego, na którym zlokalizowany jest 
obiekt. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, z zastrzeweniem ”kt 2; 
2) obiekty budowlane lokalizuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15,0 m od drzew; 
3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) do”uszcza się lokalizowanie budynku na granicy z terenem elementarnym D.B.5023.MN,U; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
7) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 106,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ru-

chu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
8) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 

się dachy o dowolnej geometrii; 
9) do”uszcza się nowe zagos”odarowanie tymczasowe - ”arking dla samochodów osobowych; 
10) do”uszcza się realizacje dojazdów do terenu ŚŁBŁ5023ŁMN,UŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się uwzględniając mowliwo`ć lokalizacji ”rzyszJej zabudowy, dla 
której ustala się odlegJo`ć od drzew na nie mniej niw 15,0 m; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ”rzylegającej ulicy ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź: za-

warty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego), D.B.5049.KD.D; 
2) do”uszcza się dojazd do terenu ŚŁBŁ5023ŁMN,U; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5036.KD.Z, D.B.5037.KD.L, 
D.B.5049.KD.D; 

2) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 
3) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 31. Teren elementarny D.B.5025.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa: 
2) do”uszcza się usJugi w zakresie: 

a) obsJuga firm i klientów, 
b) handel artykuJami innymi niw artykuJy wywno`ciowe w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 200 

m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych, 
c) handel artykuJami wywno`ciowymi do czasu roz”oczęciu funkcjonowania cmentarza komunalnego 

przy ul. _więtochowskiego, 
d) sport, turystyka. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) do”uszcza się lokalizowanie budynku na granicy z terenem elementarnym D.B.5026.MN,U; 
3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
6) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 106,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ru-

chu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
7) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 

się dachy o dowolnej geometrii; 
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8) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe - ”arking dla samochodów osobowych; 
9) do”uszcza się realizacje dojazdów do terenu ŚŁBŁ5026ŁMN,U. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowego ”rzylegającej ulicy ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź: 

zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 20,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5036.KD.Z, D.B.5037.KD.L; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz skablowanie na”owietrznej sieci elektro-
energetycznej 0,4 kV w nowej lokalizacji lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablowa w teren D.B.5036.KD.Z; 

3) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 32. Teren elementarny D.B.5026.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%Ł 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, z zastrzeweniem ”kt 2; 
2) obiekty budowlane lokalizuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15,0 m od drzew; 
3) do”uszcza się lokalizowanie budynku na granicy z terenem elementarnym D.B.5025.U; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
6) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
7) nową zabudowę mieszkaniową sytuuje się w odlegJo`ci ”owywej 50,0 m od granic cmentarza; 
8) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
9) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10; 
10) do czasu realizacji ul. Nowy Zjazd i nowego przebiegu ul. _więtochowskiego do”uszcza się funkcjo-

nowanie istniejącego odcinka ulŁ _więtochowskiego, z dopuszczeniem jego remontu i modernizacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się uwzględniając mowliwo`ć lokalizacji ”rzyszJej zabudowy, dla 
której ustala się odlegJo`ć od drzew na nie mniej niw 15,0 m; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, 

D.B.5037.KD.L, D.B.5042.KD.D, D.B.5048.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 22,0 m z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 7. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL, ŚŁBŁ5048ŁKŚW, ŚŁBŁ5042ŁKŚŁŚ; 
2) do”uszcza się obsJugę dziaJek budowlanych nie ”rzylegających bez”o`rednio do terenu elementarnego 

D.B.5036.KD.Z - z terenu D.B.5036.KD.Z poprzez teren elementarny D.B.5025.U; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5036.KD.Z, 
D.B.5037.KD.L, D.B.5042.KD.D, D.B.5048.KDW oraz D.B.5036.KD.Z poprzez teren D.B.5025.U; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz skablowanie na”owietrznej sieci elek-
troenergetycznej 0,4 kV w nowej lokalizacji. 

§ 33. Teren elementarny D.B.5027.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanych, istniejąca zabudowa usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%Ł 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, z zastrzeweniem ”kt 2; 
2) obiekty budowlane lokalizuje się w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15,0 m od drzew; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4,0 m; 
5) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
6) istniejące budynki niemieszkalne do”uszcza się ”rzebudować w budynki mieszkalne lub mieszkalne 

z do”uszczeniem usJug wbudowanych; 
7) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
8) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się uwzględniając mowliwo`ć lokalizacji ”rzyszJej zabudowy, dla 
której ustala się odlegJo`ć od drzew na nie mniej niw 15,0 m; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: D.B.5037.KD.L 

i D.B.5048.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70°do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 22,0 m z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 7. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL, ŚŁBŁ5048ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5037.KD.L, 
D.B.5048.KDW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz skablowanie na”owietrznej sieci elek-
troenergetycznej 0,4 kV w nowej lokalizacji. 

§ 34. Teren elementarny D.B.5028.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanych lub usJug wolno stojącychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116 ｦ 15464 ｦ Poz. 2155 

 

2) w odlegJo`ci do 150,0 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady budynki z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na staJy ”obyt ludzi, w tym w szczególno`ci budynki z lokalem mieszkalnym wy”osawa 
się w zabez”ieczenia gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz budynku do”uszczalnych ”oziomów: 
emisji zanieczyszczeL ”yJowych, haJasu odkomunikacyjnego oraz wibracji. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) usJugi realizuje się jako wbudowane lub dobudowane w budynki mieszkalne oraz w budynkach wol-

nostojących; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4,0 m; 
5) budynki mieszkalne i usJugowe kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów go-

spodarczych do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, 

D.B.5028.MN,U, D.B.5042.KD.D: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 22,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź, ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL, ŚŁBŁ5042ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5036.KD.Z, D.B.5037.KD.L, 
D.B.5042.KD.D. 

§ 35. Teren elementarny D.B.5029.ZI 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL izolacyjna (osJonowa)Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakaz w”rowadzenia zieleni wielo”iętrowej o charakterze osJonowym zJowonej z gatunków od”ornych 
na zanieczyszczenia (w tym zimozielonych), z ”referencją gatunków rodzimych, tworzonej ”rzez ze-
s”óJ drzew i zakrzewieL, z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4; 

2) skJad gatunkowy zieleni izolacyjnej zgodny z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

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

1) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam; 
3) do”uszcza się kontynuację istniejącego s”osobu wykorzystania terenu, do czasu realizacji zieleni izo-

lacyjnej; 
4) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną wysokiego na”ięcia 110 kV. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) teren o dostę”ie ogólnymŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.B.5038.KD.L (ul. _więtochowskiego); 
2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania linii, oznaczonej na rysunku ”lanu; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont kanalizacji deszczowej; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont i likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV. 

§ 36. Teren elementarny D.B.5030.ZI 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL izolacyjna (osJonowa)Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakaz w”rowadzenia zieleni wielo”iętrowej o charakterze osJonowym zJowonej z gatunków od”ornych 
na zanieczyszczenia (w tym zimozielonych), z ”referencją gatunków rodzimych, tworzonej ”rzez ze-
s”óJ drzew i zakrzewieL z zastrzeweniem ”kt 2 i 3; 

2) skJad gatunkowy zieleni izolacyjnej zgodny z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 
3) nakaz zachowania istniejącego ”asa zieleni stanowiącego lokalną ostoje biorównorodno`ci oraz sku”i-

sko chronionych gatunków ro`linŁ 

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

1) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam; 
3) do”uszcza się kontynuację istniejącego s”osobu wykorzystania terenu, do czasu realizacji zieleni izo-

lacyjnej; 
4) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10; 
5) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 80,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) teren o dostę”ie ogólnymŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga terenu od ulŁ ŚŁBŁ5037ŁKŚŁL ”o”rzez dziaJkę nr 18/2 z obrębu 4158 w terenie D.B.5021.U,MN; 
2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektroener-
getycznej 15 kV w nowej lokalizacji, z zastrzeweniem § 6 ust. 6 pkt 4. 

§ 37. Teren elementarny D.B.5031.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) realizacja dojazdu do stacji transformatorowej w postaci nawierzchni przepuszczalnej; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 
3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 
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5. Ustalenia komunikacyjne 

1) dojazd z terenu D.B.5039.KD.D; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 38. Teren elementarny D.B.5032.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) realizacja dojazdu do stacji transformatorowej w postaci nawierzchni przepuszczalnej; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 
3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne 

1) dojazd z terenu D.B.5039.KD.D; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 39. Teren elementarny D.B.5033.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

realizacja dojazdu do stacji transformatorowej w postaci nawierzchni przepuszczalnej. 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 
3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25,0 m2; 
5) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowią-

zują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10; 
6) do czasu realizacji ul. Nowy Zjazd i nowego przebiegu ul. _więtochowskiego do”uszcza się funkcjo-

nowanie istniejącego odcinka ulŁ _więtochowskiego, z dopuszczeniem jego remontu i modernizacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne 

1) dojazd z terenu D.B.5042.KD.D; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) ustala się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 
2) ustala się realizację kanalizacji deszczowej. 

§ 40. Teren elementarny D.B.5034.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniej wzdJuw granic ”rzylegJych dziaJek budowlanych; 

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

zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) na”owietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, ozna-
czona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 41. Teren elementarny D.B.5035.KD.A 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - autostrada. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakaz zachowania istniejącego ”asa zieleni stanowiącego lokalną ostoje biorównorodno`ci oraz sku”iska 
chronionych gatunków ro`linŁ 

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

zakazuje się zagos”odarowania nie związanego z funkcją drogową; ustalenie nie dotyczy uzbrojenia tere-
nu wymienionego w ust. 6. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 36,0 m do 72,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój - dwie jezdnie o dwóch ”asach ruchu; 
2) przejazd drogowy w ciągu ulicy lokalnej (ulŁ ChJo”ska) w drugim ”oziomie, ustala się ”rzekrój ”rzejaz-

du; jezdnia o dwóch ”asach ruchu, `ciewka rowerowa, minimum jednostronny chodnik; 
3) przejazd drogowy w ciągu ulicy lokalnej ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL (ulŁ _więtochowskiego) w drugim poziomie, 

ustala się ”rzekrój ”rzejazdu; jezdnia o dwóch ”asach ruchu, `ciewka rowerowa, minimum jednostron-
ny chodnik; 

4) przejazd drogowy w ciągu ulicy zbiorczej ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź w drugim ”oziomie (nad autostradą), ustala 
się ”rzekrój ”rzejazdu; jezdnia o dwóch ”asach ruchu, `ciewka rowerowa, minimum jednostronny 
chodnik; 

5) przejazd drogowy w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej ”rzeznacza się na `ciewkę rowerowąŁ 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się realizację uzbrojenia sJuwącego do obsJugi autostrady; 
2) zakazuje się ”rowadzenia w pasie drogowym autostrady sieci uzbrojenia technicznego nie związanego 

z autostradą z zastrzeweniem ustŁ 6 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
3) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 
4) kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami ”odczyszczającymi - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu i budowy nowej kanalizacji; 
5) przepusty drogowe - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych; 
6) sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: ChJo”skiej i _wię-

tochowskiego - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci; 
7) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej w pasach technicznych oznaczonych na rysunku planu, poza przejazdami drogowymi; 
8) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji; 
9) sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i bu-

dowy w nowej lokalizacji; 
10) na”owietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, ozna-

czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 42. Teren elementarny D.B.5036.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) utrzymanie w maksymalnym sto”niu istniejącego zadrzewienia ulicznego nie kolidującego z rozbudo-
wą ulicy; 

2) w”rowadzenie nasadzeL uzu”eJniającychŁ 

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

1) ”o zrealizowaniu ulicy zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 
2) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 25,0 do 26,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, `ciewka rowerowa, minimum jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 

4) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 43. Teren elementarny D.B.5037.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna; inwestycja celu publicznego. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

w”rowadzenie wzdJuw ulicy zieleni zgodnej z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

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

1) zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenu z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 12; 
2) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodnikiŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) napowietrzne sieci elektroenergetyczne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-
dacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 

3) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 

4) likwidacja sJu”owej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią na”owietrzną 15 kV; Do czasu 
likwidacji sJu”owej stacji transformatorowej 15/0,4 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę 
i remont. 

§ 44. Teren elementarny D.B.5038.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

w”rowadzenie wzdJuw ulicy zieleni zgodnej z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

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

1) ”o zrealizowaniu ulicy zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 
2) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 11,6 m do 28,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) sieci elektroenergetyczne i kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-
montu, likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 

4) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 

5) na”owietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, ozna-
czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 
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6) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 45. Teren elementarny D.B.5039.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) utrzymanie w maksymalnym sto”niu istniejącego zadrzewienia ulicznego nie kolidującego z rozbudo-
wą ulicy; 

2) w”rowadzenie wzdJuw ulicy zieleni zgodnej z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

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

1) ”o zrealizowaniu ulicy zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 
2) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 11,6 m do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) na odcinku ulicy ”rzylegJym do terenu ŚŁBŁ2045ŁźC (”oza granicami ”lanu) lokalizacja zatok ”ostojo-

wych dla 120 samochodów osobowych do obsJugi cmentarza komunalnego lokalizowanego ”rzy 
ul. _więtochowskiegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 

4) na”owietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania linii, 
oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej; 

6) do”uszcza się realizację rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 

§ 46. Teren elementarny D.B.5040.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

w”rowadzenie wzdJuw ulicy zieleni zgodnej z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

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

1) po zrealizowaniu ulicy zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 
2) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch pasach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 

2) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 47. Teren elementarny D.B.5041.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

w”rowadzenie wzdJuw ulicy zieleni zgodnej z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

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

zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania nie związanego z funkcją terenuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy: 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 48. Teren elementarny D.B.5042.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniej wzdJuw granic ”rzylegJych dziaJek budowlanychŁ 

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

1) zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenu z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 12; 
2) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) ulica zakoLczona ”lacem do zawracania; 
3) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); 
4) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 
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2) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 49. Teren elementarny D.B.5043.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniej wzdJuw granic ”rzylegJych dziaJek budowlanychŁ 

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

1) zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenu; 
2) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, ozna-
czona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 50. Teren elementarny D.B.5044.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniej wzdJuw granic ”rzylegJych dziaJek budowlanychŁ 

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

zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 51. Teren elementarny D.B.5045.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniej wzdJuw granic ”rzylegJych dziaJek budowlanychŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenu; 
2) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 52. Teren elementarny D.B.5046.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniej wzdJuw granic ”rzylegJych dziaJek budowlanychŁ 

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

zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) ulica zakoLczona ”lacem do zawracania; 
3) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 53. Teren elementarny D.B.5047.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniej wzdJuw granic ”rzylegJych dziaJek budowlanychŁ 

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

”o zrealizowaniu ulicy zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy zmienna od 8,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
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2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, ozna-
czona na rysunku planu ｦ z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 54. Teren elementarny D.B.5048.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniej wzdJuw granic ”rzylegJych dziaJek budowlanychŁ 

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

1) zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenu z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 12; 
2) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych; obowiązują rygory okre`lone w § 6 ust. 3 pkt 10. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy: 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 55. Teren elementarny D.B.5049.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

utrzymanie w maksymalnym sto”niu istniejącego zadrzewienia ulicznego nie kolidującego z budową ulicyŁ 

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

do”uszcza się lokalizację jednego tymczasowego obiektu usJugowego o maksymalnej powierzchni zabu-
dowy 16,0 m2 i wysoko`ci zabudowy do 3,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy zmienna od 8,0 m do 19,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz skablowania i budowy w nowej lokalizacji; 
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2) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 

§ 56. Teren elementarny D.B.5050.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się obsadzenie granic terenu zwartą zielenią `redniowysokąŁ 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.B.5049.KD.D; 
2) nie obowiązuje lokalizacja miejsc ”ostojowychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

§ 57. Teren elementarny D.B.5051.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniej wzdJuw granic ”rzylegJych dziaJek budowlanychŁ 

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

zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) ulica zakoLczona ”lacem do zawracania; 
3) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 58. Teren elementarny D.B.5052.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

realizacja dojazdu do stacji transformatorowej w postaci nawierzchni przepuszczalnej. 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 
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3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.B.5037.KD.L; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 59. Teren elementarny D.B.5053.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa i dziaJalno`ć usJugowa, w tym obiekty hotelowe i gastronomiczne 
oraz lokale mieszkalne towarzyszące funkcji usJugowej; 

2) do”uszcza się usJugi mŁinŁ w zakresie: 
a) handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy nie ”rzekraczającej 400 m2, 
b) obsJuga firm i klientów, 
c) o”ieka zdrowotna, o”ieka s”oJeczna, 
d) o`wiata, 
e) sport, turystyka, 
f) hotelarstwo. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 65% powierzchni terenu; 
2) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji muszą zamykać się w granicach terenu; 
3) zakazuje się lokalizacji obiektów funkcji obniwających standard warunków uwytkowania dla mieszkal-

nictwa, o`wiaty i wychowania, ochrony zdrowia i o”ieki s”oJecznej, ”o”rzez: 
a) emitowanie dymu, o”arów, nie”rzyjemnych za”achów, it”Ł, 
b) skJadowanie od”adów na otwartej ”rzestrzeni, 
c) generowanie haJasu o duwym natęweniu; 

4) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 100,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ru-

chu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
4) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 

się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 25%; 
6) dopuszcza się lokalizacje reklam; 
7) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy m.in. w zakresie: ”arkingu dla samochodów osobowych lub terenowych urządzeL s”orto-
wych typu boisko, kort tenisowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5047ŁKŚŁŚ, z terenu D.B.5039.KD.D poprzez teren D.B.5056.U,P; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 
3) dla dziaJki nr 14/4 z obrębu 4159 do”uszcza się bilansowanie miejsc ”ostojowych w terenie 

D.B.5056.U,P. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-
wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5047.KD.D oraz 
D.B.5039.KD.D poprzez teren D.B.5056.U,P. 

§ 60. Teren elementarny D.B.5054.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

realizacja dojazdu do stacji transformatorowej w postaci nawierzchni przepuszczalnej. 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 
3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.B.5039.KD.D; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 61. Teren elementarny D.B.5055.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

realizacja dojazdu do stacji transformatorowej w postaci nawierzchni przepuszczalnej. 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 
3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.B.5037.KD.L; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 62. Teren elementarny D.B.5056.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: usJugi związane z obsJugą cmentarza: 

a) zabudowa i dziaJalno`ć ”rodukcyjna z wyJączeniem ”rzetwórstwa wywno`ci (n”Ł rzemie`lniczy 
wyrób akcesoriów cmentarnych), 
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b) zabudowa usJugowa - w tym handel w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, z wyJącze-
niem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych oraz z wyJączeniem 
s”rzedawy artykuJów s”owywczych i gastronomii (n”Ł s”rzedaw kwiatów, wieLców, zniczy), 

c) zabudowa skJadowo-magazynowa z wyJączeniem ”rzechowywania wywno`ciŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 65% dziaJki budowlanej; 
2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) zakazuje się lokalizacji obiektów funkcji obniwających standard warunków uwytkowania dla mieszkal-

nictwa, poprzez: 
a) emitowanie dymu, o”arów, nie”rzyjemnych za”achów, it”Ł, 
b) skJadowanie od”adów na otwartej ”rzestrzeni, 
c) generowanie haJasu o duwym natęweniuŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,5 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej: 4 m; 
4) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 106,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ru-

chu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 
5) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 
6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) do”uszcza się lokalizacji reklam wolno stojących; 
8) do”uszcza się nowe zagos”odarowanie tymczasowe w zakresie: 

a) ”arkingu dla samochodów osobowych, 
b) u”raw ogrodniczych ro`lin niekonsum”cyjnych, n”Ł hodowli kwiatów lub krzewów; 

9) do”uszcza się realizacje dojazdów do terenów ŚŁBŁ5053ŁU,MN, ŚŁBŁ5057ŁMN,UŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ”rzylegającej ulicy: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ: za-

warty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 25,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5039ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5047ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5034ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 
3) dla dziaJki nr 14/4 z obrębu 4159 do”uszcza się bilansowanie miejsc ”ostojowych z terenu D.B.5053.U,MN. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5039.KD.D, 
D.B.5047.KD.D, D.B.5034.KDW; 

2) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 63. Teren elementarny D.B.5057.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”uszcze-
niem usJug wbudowanychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 65%; 
2) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznych linii elektroenergetycznych 

wysokiego na”ięcia 110 kV do”uszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na ”obyt ludzi oraz miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL 
”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub za-
stosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lo-
nych w tych przepisach; 
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3) teren obejmuje się Systemem źieleni MiejskiejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 10,0 m; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej nie więcej niw 4 m; 
4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych 

do”uszcza się dachy o dowolnej geometrii; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asów drogowych ”rzylegających ulic: ŚŁBŁ5047ŁKŚŁŚ, 

D.B.5034.KDW: zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej: 19,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁBŁ5047ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ5034ŁKŚW, z terenu D.B.5039.KD.D poprzez teren 
D.B.5056.U,P; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-
dowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.B.5047.KD.D, 
D.B.5034.KDW oraz D.B.5039.KD.D poprzez teren D.B.5056.U,P i D.B.5038.KD.L poprzez teren 
D.B.5013.U,MN; 

2) czę`ć terenu w zasięgu oddziaJywania na”owietrznej elektroenergetycznej linii wysokiego na”ięcia 
110 kV, oznaczonej na rysunku planu. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 64. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0% dla wszystkich terenów objętych 
niniejszym planem. 

§ 65. Na obszarze objętym ”lanem uchwalonym niniejszą uchwaJą traci moc Miejscowy ”lan zago-
spodarowania ”rzestrzennego ｭKijewkoｬ w Szczecinie uchwaJa Nr XLVI/874/05 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 2, poz. 28 z dnia 11 stycznia 2006 r.). 

§ 66. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta SzczecinŁ 

§ 67. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminyŁ 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Bazyli Baran 
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źaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr LII/1375/10 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr LII/1375/10 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LII/1375/10 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LII/1375/10 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKijewko - _więtochowskiegoｬ 
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; 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) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców 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) - zadania 
wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami ro-
werowymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulicŁ 

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

Lp. 
Numer terenu 

elementarnego 
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1. D.B.5001.U,MN, 
ZI 

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 

2. D.B.5007.P,U Budowa studni awaryjnej. 

3. D.B.5033.E Budowa kanalizacji deszczowej. 

4. D.B.5035.KD.A  Budowa ”rzejazdów drogowych w ciągu ulicy zbiorczej (ŚŁBŁ5036ŁKŚŁź) 
i w ciągu ulicy lokalnej (ŚŁBŁ5038ŁKŚŁL) oraz budowa `ciewki rowerowej 
wzdJuw nieczynnej linii kolejowejŁ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 

5. D.B.5036.KD.Z Budowa jezdni, chodnika i `ciewki rowerowejŁ Budowa sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

6. D.B.5037.KD.L Budowa jezdni i chodnikówŁ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 

7. D.B.5038.KD.L Budowa jezdni, chodnika i `ciewki rowerowejŁ Budowa sieci wodociągowej 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

8. D.B.5039.KD.D Budowa jezdni i chodnika oraz zatok ”ostojowych dla samochodów osobowychŁ 
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 

9. D.B.5040.KD.D Budowa jezdni i chodnikaŁ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

10. D.B.5041.KD.D Budowa jezdni i chodnikaŁ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 
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11. D.B.5042.KD.D Budowa jezdni i chodnikaŁ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

12. D.B.5047.KD.D Budowa jezdni i chodnikaŁ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

13. D.B.5049.KD.D Budowa jezdni i chodnikaŁ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 

14. D.B.5050.KPS Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce komunalnej 
i o ochronie `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostępnej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska t.j. 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 i poz. 1019), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony 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 nalewą do zadaL wJasnych 
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) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta ”ŁnŁ: ｭWieloletni Program Inwestycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowejŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-
tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 
podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-
nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. 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), ze `rod-
ków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Mia-
sta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) 
lub ”rzez budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 ust. 5 i 6 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). 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LII/1375/10 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭKijewko-_więtochowskiegoｬ 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; 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) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Śo ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKijewko-_więtochowskiegoｬ 
w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 10 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. 
wraz z prognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w terminie do dnia 14 wrze`nia 2010 r. dwie 
uwagi, ”odczas drugiego wyJowenia do ”ublicznego wglądy w dniach od 27 sierpnia 2010 r. do 16 wrze-
`nia 2010 r., wniesiono w terminie do dnia 30 wrze`nia 2010 rŁ jedną uwagę: zgodnie z wykazami uwag 
stanowiącymi integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ uwagi dnia 22 wrze`nia 2010 r. i dnia 6 ”audziernika 2010 r. 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

1. Uwaga nr 1 dotyczy terenów elementarnych: ŚŁBŁ5062ŁKŚW, ŚŁBŁ5058ŁMN,U, ŚŁBŁ5061Ł KŚW, 
ŚŁBŁ5057ŁMN,U, które zostaJy wyznaczone na dziaJce wJa`ciciela o nr 14/4 z obrębu 4159Ł źgJaszający 
uwagę zwraca się o likwidację drogi wewnętrznej oraz o zmianę ”rzeznaczenia ”rzedmiotowego terenu 
z funkcji mieszkalnej z do”uszczeniem usJug na funkcję usJugową z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, 
oraz pozostawienie w ”oJudniowej czę`ci dziaJki ustaleL dla terenu elementarnego D.B.5056.U,P.Uwaga 
zostaJa uwzględnionaŁ źmiana ”rzeznaczeniu terenu ”rzy zachowaniu ”arametrów zabudowy takich jak 
w terenach sąsiednich oraz likwidacja drogi wewnętrznej na gruncie wJa`ciciela nie będzie miaJa istotnego 
w”Jywu na Jad przestrzenny, a jedynie ”owoduje zmianą ksztaJtu i zmianę numeracji terenów elementarnychŁ 

2. Uwaga nr 2 dotyczy terenów elementarnych: ŚŁBŁ5060ŁMN,U, ŚŁBŁ5053ŁKŚW, ŚŁBŁ5059ŁMN,U 
wyznaczonych na dziaJce wJa`ciciela nr 14/3 z obrębu 4159Ł Uwaga dotyczy likwidacji drogi wewnętrz-
nej ”rzechodzącej ”rzez grunt wJa`cicielaŁ 

Uwaga zostaJa uwzględnionaŁ Likwidacja drogi wewnętrznej i ”ozostawienie dziaJki wJa`ciciela w jednym 
terenie elementarnym o funkcji mieszkaniowej z do”uszczeniem usJug nie będzie mieć istotnego znaczenia 
na zagos”odarowanie sąsiednich terenów a s”owoduje tylko zmianę ksztaJtu i zmianę numeracji terenów 
elementarnych. 

3. Uwaga nr 3 dotyczy dziaJki nr 35/3 z obrębu 4158, której wJa`ciciel zwraca się o likwidację frag-
mentu planowanej drogi wewnętrznej ŚŁBŁ5048ŁKŚW oraz o do”uszczenie mowliwo`ci zastosowania in-
dywidualnych ujęć wodyŁ 

Uwaga nie zostaJa uwzględnionaŁ 

Uwaga na temat likwidacji ”lanowanej drogi wewnętrznej dotyczy 14 nieruchomo`ci i zostaJa zJowona 
tylko ”rzez 1 wnioskodawcęŁ 

Droga wewnętrzna ŚŁBŁ5048ŁKŚW, okre`lona ”rzez zgJaszającego uwagę jako niecelowa zostaJa ustalona 
w ”lanie ｭKijewkoｬ uchwalonym w roku 2005, do którego nie wniesiono uwag dotyczących jej lokalizacjiŁ 
S”orządzany ”lan ｭKijewko-_więtochowskiegoｬ ”owtarza jej niezmieniony ksztaJt i przebieg. W ciągu 
trzech lat obowiązywania ”lanu Kijewko oraz w trakcie ”rocedury zbierania wniosków do obecnego ”lanu 
nikt z mieszkaLców nie zakwestionowaJ lokalizacji ”rzedmiotowej drogiŁ Śodatkowo, zgodnie z planem 
kilku wJa`cicieli dokonaJo ”odziaJów swoich gruntów wydzielając czę`ci dziaJek ”od drogę z ”rze`wiad-
czeniem o jej realizacji w ”rzyszJo`ciŁ 

Projektowana droga ”rzebiega wzdJuw za”leczy 14 nieruchomo`ci o zrównicowanych ”owierzchniach od 
2000 do 9300 m2 i umowliwia o”tymalne skomunikowanie dla nowych terenów inwestycyjnych, ograni-
czając lokalizowanie zabudowy jedynie w wąskich ”asach gruntu o szeroko`ci 5 m wzdJuw tylnej granicy 
dziaJek budowlanychŁ ź uwagi na ustalenia ”lanu do”uszczające intensyfikację zabudowy i mowliwo`ć 
wydzielenia nowych dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 1000 m2, ”rzewiduje się, we liczba 
dziaJek ”rzylegających do drogi wewnętrznej znacznie się zwiększyŁ 
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Przedstawiony w uwadze ”ogląd, we wszyscy wJa`ciciele nieruchomo`ci ”orozumieli się odno`nie sJuweb-
no`ci gruntowych nie ”o”arty jest wadnym o`wiadczeniem ”otwierdzającym ten faktŁ Śrogę za”rojekto-
wano takwe dla nowych wJa`cicieli, którzy nabędą dziaJki, w wyniku mowliwo`ci ”odziaJu obecnie istnieją-
cych. Przedstawiony argument, we ”rojektowana droga od za”lecza zmniejsza atrakcyjno`ć dziaJki, jest 
dyskusyjny, gdyw ustanawianie sJuwebno`ci drogowej równiew stwarza ograniczenia lokalizacji zabudowy 
i utrudnia ”otencjalne ”odziaJyŁ W ”rzy”adku wyraunie okre`lonej drogi na rysunku planu miejscowego 
”rzyszJy wJa`ciciel nabywający grunt ”rywatny, ”osiada jednoznaczną informację o dostę”ie komunika-
cyjnymŁ Śodatkowo zwraca się uwagę, we czę`ć dziaJek, które mogJyby być obsJugiwane ”rzez drogę 
wewnętrzną, obecnie ”rzylega do ”lanowanej ulicy zbiorczej, Jączącej dwa osiedla, dla której dzięki dro-
dze wewnętrznej ograniczona zostanie liczba wjazdów na ”osesjeŁ 

W związku z ”owywszym utrzymanie lokalizacji drogi wewnętrznej ŚŁBŁ5048ŁKŚW jest uzasadnioneŁ 
Uwagi nie uwzględnia sięŁ 

W odniesieniu do czę`ci uwagi dotyczącej obsJugi inwynieryjnej i zakazu budowy indywidualnych ujęć 
wody, zniesienie tego zakazu w tej czę`ci miasta jest niemowliwe ze względu na o”inię geologiczną roz”a-
trywaną zarówno ”odczas ”rac nad ”lanem ｭKijewkoｬ w roku 2005 oraz obecnie. Z o”inii tej wynika we 
charakterystyka budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne wskazują na brak mowliwo`ci lokalizacji 
indywidualnych urządzeL do ”oboru wodyŁ Przy czym nie ma znaczenia wielko`ć zasobów wód ”odziem-
nych i czas realizacji sieci wodociągowej - bowiem nie mowna do”u`cić do kolejnych odwiertów studni, 
gdyw grozi to ”rzenikaniem zanieczyszczeL z ”owierzchni terenu do gJębinowych warstw wodono`nychŁ 

Odno`nie ”owoJania się ”rzez zgJaszającego uwagę na o`wiadczenie Prezesa źWiK o wybudowaniu w 
”rzyszJym roku wodociągu w Kijewku, Biuro informuje, we takiego o`wiadczenia źWiK w procedurze planu 
nie ”rzedstawiJ, a ostatnio nowelizowany Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2015 inwestycji 
w Kijewku nie ”rzewidujeŁ Uwagi nie uwzględnia sięŁ 
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śgzem”larze biewące i z lat ubiegJych, w miarę ”osiadanych rezerw, mowna nabywać: 

ｦ na ”odstawie nadesJanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  
ulŁ WaJy Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703, 

ｦ w ”unktach s”rzedawy: 

 Biblioteka źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ulŁ WaJy Chrobrego 4, ”okŁ 137, codziennie w godzinach 800 ｦ 1500, tel. 91 43-03-380. 

 Biblioteka źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ｦ Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 730 ｦ 1530. 

Śzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyJowone są do ”owszechnego wglądu w bibliotekach: źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie oraz w Śelegaturze źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie ｦ codziennie w godzinach pracy bibliotek. 
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