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UCHWAIA NR XLVII/1193/10 

RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 24 maja 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭ_mierdnica-Spokojnaｬ 
w Szczecinieｬ. 

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

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

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

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

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miasta Szczecin uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIV/378/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 ”audziernika 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭ_mierd-

nica-Spokojnaｬ w Szczecinie, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”o-

darowania przestrzennego Miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 

listopada 2008 r.) uchwala się Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭ_mierdnica-Spokojnaｬ 

w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,9292 ha, z granicami o nastę”ującym przebiegu: 

1) “d ”óJn“cy - dr“ga ”“lna biegnąca “d ul. Spokojnej w kierunku ul. Dobropole; 

2) od wschodu - tereny rolnicze; 

3) “d ”“Judnia - strumieL S“snówka; 
4) od zachodu - ul. Spokojna. 

3. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “kre`la źaJącznik nr 1 do Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭ_mierdnica-Spokojnaｬ w Szczecinie w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.J.4001.MN,U pow. 0,7125 ha; 

2) D.J.4002.P,U pow. 1,1432 ha; 

3) D.J.4003.US pow. 0,9736 ha; 

4) D.J.4004.KD.L pow. 0,0215 ha; 

5) D.J.4005.KD.D pow. 0,0250 ha; 

6) D.J.4006.KDW pow. 0,0534 ha; 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny funkcji miejskich, takie jak: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej z usJugami, tereny ”r“dukcji, usJug i magazynów, tereny usJug s”“rtu i rekreacji z zielenią t“wa-

rzyszącą “raz tereny k“munikacji i infrastruktury technicznej. Regulacje planu obejmują ”eJną ”r“blematy-

kę “kre`l“ną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭ_mierdnica-Spokojnaｬ w Szcze-

cinie w skali 1:1000 stan“wi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecin 

w skali 1:10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) stanowi 

źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. R“zstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finans“wania stan“wi źaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. R“zstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu ”lanu stan“wi źaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 
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RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie “raz 
równe zasady zabud“wy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne “znacz“ne są na rysunku “raz w tek`cie ”lanu w s”“sób nastę”ujący: 

1) litera “znaczająca ”“J“wenie terenu w dzielnicy miasta Praw“brzewe - D, 

2) litera “znaczająca ”“J“wenie terenu w “siedlu administracyjnym: J (“siedle PJ“nia-_mierdnica-Jezierzyce), 

3) liczba “znaczająca k“lejny numer planu w osiedlu: 4, 

4) liczba “znaczająca k“lejny numer terenu elementarnego w ”lanie: 001 ÷ 006, 
5) symb“le ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie “znaczają: 

a) MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug, 
b) P,U teren zabud“wy ”r“dukcyjnej, usJug“wej, magazyny i skJady, 
c) US teren sportu i rekreacji, 

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

e) KD.D teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 

f) KDW teren drogi wewnętrznejŁ 

3. Ustalenia formuJ“wane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne, 

2) ustalenia ekologiczne, 

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

4) ustalenia zasad parcelacji, 

5) ustalenia d“tyczące “bsJugi k“munikacyjnej, 

6) ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnejŁ 

4. Przebieg linii dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych “kre`la się ”“”rzez “dczyt graficzny “si linii z ry-

sunku planu. 

§ 5. Uwyte w ”lanie “kre`lenia “znaczają: 

1) dach stromy - równe f“rmy dachów o co najmniej dwóch ”“Jaciach gJównych ”“chyl“nych ”“d kątem 

co najmniej 25°; za f“rmę dachu str“meg“ uznaje się takwe dach mansard“wy, k“”uJ“wy lub k“leb-

kowy, w którym cięciwa Juku Jącząca najniwszy ”unkt z najwywszym, nachyl“na jest ”“d kątem co 

najmniej 25°; 
2) gatunki nie”“wądane r“`lin - eks”ansywne gatunki r“`lin wy”ierające r“dzimą fl“rę, które nie m“gą 

być st“s“wane w nasadzeniach na terenach zieleni publicznej, w lasach oraz na terenach zachowują-
cych ciągJ“`ć ”rzestrzenną z lasami, stanowiska tych r“`lin ”“winny być zwalczane i eliminowane 

”“dczas cięć sanitarnych i innych zabiegów h“d“wlanych w drzewostanach (zawarte w lasach drze-

w“stany tych gatunków nalewy ”rzebud“wywać); d“ nie”“wądanych gatunków r“`lin w granicach ni-

niejszeg“ ”lanu zalicza się inwazyjne gatunki drzew, krzewów i bylin, w szczególn“`ci: czeremcha 

amerykaLska, dąb czerw“ny, jewyna wcinan“listna, kl“n jesi“n“listny, r“binia akacj“wa, `wid“`liwka 
kJ“s“wa, `nieguliczka biaJa, tawlina jarzęb“listna, barszcz M“ntegazzieg“ i Sosnowskiego, niecierpek 

grucz“J“waty i ”rzylądk“wy, rdest“wiec “str“k“Lczasty i sachaliLski; 
3) harmonijna sylweta (widok, panorama, pierzeja) - ciąg “biektów bud“wlanych, zieleni i innych obiek-

tów naturalnych (”rzede wszystkim uksztaJt“wanie ”“wierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych 

d“ siebie ”“d względem estetycznym; 

4) inwynieryjne urządzenia sieci“we - urządzenia techniczne bez”“`redni“ ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające m“wliw“`ć ich s”rawneg“ dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę-
pujące inwynieryjne urządzenia sieci“we t“: stacje transf“rmatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burz“we, stacje 
gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”“m”“wnie na sieci cie”J“wniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne; 

5) makroniwelacja terenu - trwaJa zmiana naturalnej rzeuby i nachylenia st“ku (wyk“”, nasy”, wyrów-

nanie powierzchni) o wys“k“`ć względną większą niw 1,5 m; 
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6) mieszkanie funkcyjne - mieszkanie integralnie związane z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią g“s”“darczą dla: 
wJa`ciciela ”“dmi“tu g“s”“darczeg“, strówa lub techn“l“ga (“ ile dziaJaln“`ć wymaga caJ“d“b“weg“ 
nadz“ru), na dziaJce ws”ólnej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią (w “drębnym budynku mieszkalnym lub 

w budynku ws”ólnym z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią g“s”“darczą), ”rzy czym ”“wierzchnia uwytk“wa 
lokalu mieszkalnego nie m“we ”rzekraczać Jącznej ”“wierzchni uwytk“wej wyk“rzystywanej na cele 
dziaJaln“`ci g“s”“darczej; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia “graniczająca “bszar usytu“wania budynku; lic“ budynku nie 
m“we ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabud“wy; 

8) “b“wiązująca linia zabud“wy - linia wyznaczająca ”“J“wenie lica gJównej bryJy budynku; 
9) “bsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu związaneg“ z prowadzeniem: usJug `wiadcz“nych w wyko-

nywaniu w“lnych zaw“dów, szk“leL i nauczania, dziaJaln“`ci ”rawniczej, ”r“jekt“wej, rachunk“w“`ci, 
księg“w“`ci, d“radztwa, ”“`rednictwa, d“starczania inf“rmacji, s”“rządzania “”rac“waL i tJumaczeL, 
“bsJugi nieruchom“`ci it”Ł, usJug rzecz“wych n”Ł: urządzanie wystaw, ”ak“wanie it”Ł, usJug w zakre-

sie kultury i r“zrywki, usJug zdr“wia n”Ł: gabinety lekarskie, ”“”rawy k“ndycji fizycznej, punkty opieki 

nad dziećmi i osobami starszymi a takwe innych dr“bnych usJug np.: fryzjerskich, kosmetycznych, 

”ralniczych, szewskich, f“t“graficznych, ”“ligraficznych, wy”“wyczania i na”rawy s”rzętu biur“weg“, 
dom“weg“ it”Ł, “raz związanych z “bsJugą turystyki n”Ł: wy”“wyczalnia s”rzętu turystyczneg“, dzia-

Jaln“`ć biur ”“drówy, agencji i informacji turystycznej itp.; 

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

obrysu budynku w stanie wyk“Lcz“nym na ”Jaszczyznę ”“zi“mą, ”rzyjmując za ”“dstawę “brys: 
a) parteru - w wypadku, gdy jest “n większy “d rzutu ”i“n“weg“ “brysu `cian fundamentowych albo 

b) `cian fundament“wych jeweli na ”“zi“mie terenu jest “n większy “d rzutu “brysu ”arteru; 
 d“ ”“wierzchni zabud“wy wlicza się ”“wierzchnię wystę”ujących w “brębie ”rzyziemia takich elemen-

tów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, kruwganki, l“ggie wgJębne (c“fnięte) 
i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zi-

m“we), garawe lub wiaty garaw“we - stan“wiące integralną czę`ć budynku “raz ”“wierzchnię “biektów 
pom“cniczych (g“s”“darczych) jak: garawe, sz“”y, szklarnie, altany it”Ł; 

 d“ ”“wierzchni zabud“wy nie wlicza się ”“wierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”“niwej 
poziomu terenu oraz powierzchni sch“dów, ”“chylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy “knach 
”iwnicznych, “sJ“n ”rzeciwsJ“necznych, daszków, “ka”ów dach“wych a takwe nadwiesz“nych czę`ci 
budynku ”“wywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

11) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wyk“rzystywane d“ eks”“zycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; reklama wbud“wana stan“wi wtórny 
element wy”“sawenia elewacji, umieszcz“ny na zak“Lcz“nym inwestycyjnie obiekcie budowlanym; 

reklamą wbud“waną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym m“wa ”“wywej, stan“wiące element 

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

12) reklama w“ln“ st“jąca - sam“dzielny “biekt ”rzeznacz“ny wyJącznie d“ eks”“zycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dek“racyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; re-

klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

13) strefa ruchu uspokojonego - obszar wymagający st“s“wania równych f“rm ograniczenia ruchu pojaz-

dów (n”Ł: zakaz ruchu k“J“weg“, w”r“wadzenie ruchu jedn“kierunk“weg“, “graniczenia ”rędk“`ci, 
“graniczenia ”ark“wania) “raz stwarzania ”ri“rytetów dla ruchu ”ieszeg“ i rowerowego; 

14) studnia awaryjna - studnia ”ubliczna, zakJad“wa lub wyznacz“na studnia ”rywatna za”ewniająca 
zaopatrywanie w w“dę ludn“`ci w warunkach s”ecjalnych, tjŁ wystą”ienia skawenia, klęsk wywi“Jo-

wych lub wojny; 

15) wart“`ci“wy drzew“stan - ”“jedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”“niwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha “raz wzdJuw dróg (”“za lasami i parkami oraz 

z wyjątkiem zadrzewieL tw“rz“nych ”rzez gatunki nie”“wądane), 
b) drzewa i krzewy gatunków ”rawnie chr“ni“nych lub stan“wiące ”“mniki przyrody, aleje i parki 

zabytkowe, 

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

ｦ ”“wywej 200 cm: kasztanowiec, topola, wierzba, 

ｦ ”“wywej 100 cm: brz“za, buk, daglezja, dąb (z wyjątkiem dębu czerw“neg“), grab, jesi“n, 
klon (z wyjątkiem klonu jesionolistnego), lipa, m“drzew, “lsza, s“sna, `wierk, 

ｦ ”“wywej 50 cm: cy”rysik, gJóg, jarząb, leszczyna, wiąz, wyw“tnik, 
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d) ”“nad ”ięci“letnie drzewa i krzewy gatunków egz“tycznych z wyjątkiem gatunków nie”“wąda-

nych i innych gatunków wymienionych w bazie ｭGatunki obce. Polska baza danychｬ Instytutu 

Ochr“ny _r“d“wiska PAN “raz ”“s”“litych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, da-

glezji, f“rsycji, ja`min“wców, kasztan“wca, k“lc“w“ju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrze-

wów, sumaków, `wierków, tawuJ i tawuJ“wca, t“”“li, win“bluszczy, wylistek i wyw“tników, 
e) drzewa dziu”laste nie stan“wiące zagr“wenia dla bez”ieczeLstwa ludzi i mienia; 

16) zamknięcie k“mpozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(gru”ą “biektów), uksztaJt“waniem ”“wierzchni terenu lub zielenią wys“ką, ”“siadające wal“ry k“m-

pozycyjne i estetyczne; 

17) zieleL iz“lacyjna - ”as zwartej zieleni wiel“”iętr“wej (n”Ł lasu lub zadrzewienia) o szer“k“`ci d“sto-

sowanej do oznaczonej sytuacji przestrzennej (minimum 12,0 m), zJ“w“ny z gatunków “d”“rnych na 
zanieczyszczenia (w tym zim“ziel“nych), “ddzielający funkcj“nalnie i “”tycznie “biekty uciąwliwe “d 
terenów sąsiednich; 

18) z“rganiz“wana zieleL ”ubliczna - zieleL urządz“na wy”eJniająca ”rzestrzenie o d“stę”n“`ci ”ublicznej, 
w szczególn“`ci tw“rząca ”arki, skwery, zieleLce, aleje, a takwe stan“wiąca elementy kompozycji 

ciągów ulicznych i ”laców n”Ł sz”alery drzew, wyw“”J“ty, rabaty kwiat“we it”Ł 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dla terenów elementarnych 

§ 6. Teren elementarny D.J.4001.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca z dopuszczeniem usJug; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) usJugi ”ensj“nat“we, 
b) handel detaliczny w lokalach do 50 m2 ”“wierzchni uwytk“wej, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynneg“ d“ ”“jazdów samochodowych, 

c) nieuciąwliwe rzemi“sJ“ usJug“we (z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki pojazdo-

wej) i artystyczne, 

d) “bsJuga firm i klientów (z wyJączeniem usJug motoryzacyjnych); 

3) zakazuje się l“kalizacji wydziel“nych ”arkingów dla sam“ch“dów cięwar“wych; 
4) zakazuje się l“kalizacji stacji baz“wych telef“nii k“mórk“wej i stacji radiowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”“J“w“ny jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgórza Buko-

weｬ PLH 320020; przy zabudowie i zmianie zag“s”“dar“wania terenu “b“wiązuje nakaz minimalizacji 

negatywneg“ w”Jywu na wJa`ciwy stan siedlisk ”rzyr“dniczych “raz siedlisk gatunków r“`lin i zwie-

rząt, dla których “chr“ny z“staJ wyznacz“ny “bszar Natura 2000; 
2) ”lan“wane ”rzedsięwzięcia realizuje się ”“ ”rze”r“wadz“nym ”“stę”“waniu w sprawie oceny oddzia-

Jywania ”rzedsięwzięcia na `r“d“wisk“ i “bszar Natura 2000, wynikającym z ”rze”isów “drębnych; 
3) teren ”“J“w“ny jest w “tulinie SzczeciLskieg“ Parku Kraj“braz“weg“ ｭPuszcza Bukowaｬ; ustala się 

“chr“nę istniejących ”“wiązaL ek“l“gicznych, wystę”ujących wart“`ci ”rzyr“dniczych “raz wal“rów 
krajobrazowych, zgodnie z r“z”“rządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Parku 

i jego planu ochrony; 

4) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ na dziaJce bud“wlanej: 50%; 
5) zakazuje się wycinki wart“`ci“weg“ drzew“stanu za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyj-

nych i wynikających z ”“trzeb “chr“ny ”rzyr“dy, “raz niezbędnej wycinki ”“jedynczych drzew zwią-
zanej z realizacją d“jazdów “d str“ny ul. Spokojnej i podziemnego uzbrojenia terenu; 

6) d“”uszcza się nasadzenia drzew i krzewów wyJącznie gatunków r“dzimych, odp“wiadających istnie-

jącym warunkom siedliskowym; 

7) w “dlegJ“`ci d“ 6 m “d granicy terenu ŚŁJŁ4004ŁKŚŁL nakazuje się realizację nasadzeL drzew i krze-

wów uzu”eJniających istniejącą z“rganiz“waną zieleL ”ubliczną (w terenie D.J.4004.KD.L), odpowia-

dających warunkom siedliskowym grąd“wym n”Ł: grab zwyczajny, dąb szy”uJk“wy, gJóg jedn“-

szyjkowy, w s”“sób niek“lidujący z realizacją wjazdu na ”“sesję; “dstę”y między nasadzeniami po-

winny wyn“sić nie mniej niw 10 m; 

8) “b“wiązuje “chr“na dzik“ wystę”ujących r“`lin i zwierząt “bjętych “chr“ną na ”“dstawie ”rze”isów 
“drębnych; 
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9) zakazuje się w”r“wadzania nie”“wądanych gatunków r“`lin, istniejące drzewa i krzewy oraz stanowi-

ska bylin gatunków nie”“wądanych nalewy sukcesywnie elimin“wać i zastę”“wać gatunkami rodzi-

mymi; 

10) wszelkie uciąwliw“`ci wynikające z lokalizacji inwestycji powinny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej. 

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

1) na jednej dziaJce bud“wlanej ustala się l“kalizację wyJącznie jedneg“ budynku mieszkalnego albo 

mieszkalno-usJug“weg“, wraz z przeznaczonymi na potrzeby mieszkaLców budynkami garaw“wymi, 

gospodarczymi oraz obiektami rekreacji przydomowej; 

2) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug wyJącznie jak“ wbud“wane lub d“bud“wane d“ budynku miesz-

kalnego; 

3) “b“wiązująca linia zabud“wy, “znacz“na na rysunku ”lanu, “kre`la usytu“wanie budynku gJówneg“ 
(mieszkalnego albo mieszkalno-usJug“weg“); dla budynków t“warzyszących (n”Ł: obiekty gospodar-

cze, garawe) ”rzebieg “b“wiązującej linii zabud“wy wyznacza nie”rzekraczalną linię zabud“wy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; 

5) na dziaJce bud“wlanej ”rzylegającej d“ terenów: ŚŁJŁ4004ŁKŚŁL i D.J.4005.KD.D zabud“wę realizuje 
się w oparciu o ustal“ny ”rzebieg “b“wiązującej linii zabud“wy w f“rmie zamknięcia k“m”“zycyjneg“, 
oznaczonego na rysunku planu; 

6) d“”uszcza się wysunięcia ”“za nie”rzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy: 
a) na wys“k“`ci ”“wywej parteru: wykuszy, gzymsów, “ka”ów - do 0,80 m, balk“nów, galerii - do 

1,30 m, 

b) tarasów, sch“dów zewnętrznych, ”“chylni i ramp - do 1,30 m, 

c) innych elementów ”r“gramu architekt“niczneg“ (”rzedsi“nków, studzienek d“`wietlających ”iwnice, 
zadaszeL nad wej`ciami oraz elementów strefy wej`ci“wej ws”artych na sJu”ach) - do 0,80 m, 

d) zewnętrznych warstw termoizolacyjnych i wyk“Lczeni“wych - do 0,20 m; linia zabudowy nie 

“granicza sytu“wania inwynieryjnych urządzeL sieci“wych ”“za budynkami; 

7) maksymalna p“wierzchnia zabud“wy na dziaJce bud“wlanej: 30%; 
8) realizację n“wej zabud“wy kubatur“wej d“”uszcza się wyJącznie na dziaJce bud“wlanej o parame-

trach zgodnych z ust. 4; 

9) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, w tym “statnia k“ndygnacja uwytkowa 

w stromym dachu i nie więcej niw 9,5 m; wys“k“`ć zabud“wy mierzy się “d ”“zi“mu terenu przy 

najniwej ”“J“w“nym wej`ciu d“ budynku d“ najwywszeg“ ”unktu ”rzekrycia dachu; 
10) budynki kryje się dachami stromymi, przy czym w budynkach jedn“k“ndygnacyjnych d“”uszcza się 

zastosowanie innych form ”rzekryć dach“wych; 
11) nie “granicza się usytu“wania zabud“wy t“warzyszącej budynk“wi mieszkalnemu albo mieszkalno-

usJug“wemu (wiaty, altany, przydom“we “ranwerie it”Ł) za wyjątkiem budynków g“s”odarczych, któ-
re realizuje się jak“ w“ln“ st“jące; 

12) zakazuje się realizacji “gr“dzeL z ”refabryk“wanych ”rzęseJ bet“n“wych; 
13) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących; 
14) d“”uszcza się zach“wanie i ada”tację zainwest“wania (w tym zabudowy) i uwytk“wania terenu nie-

zgodnego z planem lecz istniejąceg“ legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszeg“ ”lanu - do czasu 

zmiany zagospodarowania i przeznaczenia terenu na zgodne z planem; 

15) zakazuje się n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczasowego i uwytk“wania terenu z wyjątkiem: 

a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych niezbędnych d“ k“ntynuacji d“tychczas“weg“ uwytk“wa-

nia niezgodnego z przeznaczeniem terenu lecz istniejąceg“ legalnie, d“ czasu zmiany zagospoda-

rowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

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

z zastrzeweniem ust. 6 pkt 2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 1000 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki budowlanej: 20,0 m; 

3) kąt nachylenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do pasa drogowego: 

a) ul. Spokojnej zawarty w ”rzedziale “d 85° d“ 90°, 
b) dr“gi Jączącej ul. S”“k“jną z ul. Dobropole zawarty w ”rzedziale “d 75° d“ 90°; 
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4) d“”uszcza się regulacje ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalenia gruntów innych niw ustal“ne w ust. 4 

pkt 1÷3 w celu wydzielenia dziaJek na ”rzyJączenie d“ sąsiedniej ”“sesji ze względu na m“wliw“`ć jej 
racj“nalnej zabud“wy lub za”ewnienie d“stę”u d“ dr“gi wewnętrznej ŚŁJŁ4006.KDW; 

5) ustalone w pkt 1÷4 zasady ”arcelacji nie d“tyczą dziaJek wydzielanych ”“d “biekty inwynieryjne 

i inwynieryjne urządzenia sieci“weŁ 

5. Ustalenia d“tyczące “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) ustala się “bsJugę terenu z: 
a) ul. S”“k“jnej, ”“J“w“nej ”“za granicami planu, poszerzonej terenem D.J.4004.KD.L, 

b) dr“gi Jączącej ul. S”“k“jną z ul. Ś“br“”“le, ”“J“w“nej ”“za granicami planu, poszerzonej terenem 

D.J.4005.KD.D, 

c) dr“gi wewnętrznej ŚŁJŁ4006ŁKŚW; 
2) realizację kawdeg“ n“weg“ “biektu bud“wlaneg“ warunkuje się umieszczeniem na terenie przedsię-

wzięcia “d”“wiedniej dla jeg“ ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc ”“st“j“wych, “blicz“ną na 
podstawie podanych w pkt 4 wskauników za”“trzeb“wania na miejsca postojowe; potrzeby parkin-

g“we nalewy ustalać dla ”“szczególnych dziaJek bud“wlanych, st“s“wnie d“ ich ”rzeznaczenia 

i sposobu zabudowy z zastrzeweniem ust. 2 pkt 10; 

3) r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektu istniejąceg“ warunku-

je się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia odpowiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniej-

szej niw ta, która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“Janych realizacją ”rzedsięwzięcia, 
a którą “blicza się na ”“dstawie wskauników za”“trzeb“wania na miejsca postojowe, podanych pkt 4 

z zastrzeweniem ust. 2 pkt 10; 

4) minimalne wskauniki za”“trzeb“wania na miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“b“wych d“ “blicza-

nia potrzeb parkingowych: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne: 2 miejsca postojowe / 1 mieszkanie, 

b) “bsJuga firm i klientów: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”“wierzchni uwytk“wej, 
c) handel: 1 miejsce postojowe / 40 m2 ”“wierzchni uwytk“wej, 
d) usJugi ”ensj“nat“we: 1 miejsce postojowe / 2 miejsca hotelowe, 

e) inne usJugi: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”“wierzchni uwytk“wej; 
5) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca ”“st“j“we, “kre`l“ne w pkt 2, 3 i 4, nie “b“wiązują 

w przypadku: 

a) zmiany s”“s“bu uwytk“wania, ”rzebud“wy, r“zbud“wy “biektu bud“wlaneg“ wyw“Jującej ”o-

trzeby parkingowe do 1 miejsca postojowego, 

b) przebudowy, rozbudowy tymczas“weg“ “biektu bud“wlaneg“ wyw“Jującej ”“trzeby ”arking“we 
do 3 miejsc postojowych. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną i “bsJugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie `cie-

ków sanitarnych i wód “”ad“wych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia: w ul. Spo-

kojnej (poza granicami planu) wraz z terenem D.J.4004.KD.L, lub w dr“dze Jączącej ul. S”“k“jną 

z ul. Dobropole wraz z terenem D.J.4005.KD.D lub w dr“dze wewnętrznej ŚŁJŁ4006ŁKŚW; 
2) w ”rzy”adku braku warunków ”rzyJączenia d“ sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej d“”usz-

cza się zast“s“wanie tymczas“wych r“związaL l“kalnych i indywidualnych; 

3) d“”uszcza się bud“wę n“wych “raz ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt istniejących sieci i ”rzyJączy: 
w“d“ciąg“wych, gaz“wych, elektr“energetycznych; 

4) zakazuje się instal“wania l“kalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i poddawanych przebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stan“wiących uzu”eJnia-

jące uródJ“ cie”Ja; 
5) ”rzy s”eJnieniu warunków “chr“ny `r“d“wiska d“”uszcza się st“s“wanie innych uródeJ cie”Ja, jak 

energia elektryczna, k“lekt“ry sJ“neczne, ”“mpy cieplne, niskoemisyjne instalacje grzewcze na paliwo 

staJe it”Ł 

§ 7. Teren elementarny D.J.4002.P,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa ”r“dukcyjna, usJug“wa, magazyny i skJady; 
2) zakazuje się w”r“wadzenia: 

a) usJug motoryzacyjnych, 

b) s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynneg“ d“ ”“jazdów mechanicznych; 
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3) dopuszcza się l“kalizację 1 mieszkania funkcyjnego w granicach dziaJki bud“wlanej, wbud“waneg“ 
lub d“bud“waneg“ d“ budynku ”r“dukcyjneg“ lub usJug“weg“, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 10; 

4) d“”uszcza się l“kalizację “biektów inwynieryjnych i inwynieryjnych urządzeL sieciowych; 

5) d“”uszcza się l“kalizację stacji baz“wych telef“nii k“mórk“wej; 
6) zakazuje się l“kalizacji wydziel“nych ”arkingów dla sam“ch“dów cięwar“wychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”“J“w“ny jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgórza Buko-

weｬ PLH 320020; przy zabudowie i zmianie zag“s”“dar“wania terenu “b“wiązuje nakaz minimalizacji 

negatywneg“ w”Jywu na wJa`ciwy stan siedlisk ”rzyr“dniczych “raz siedlisk gatunków r“`lin 

i zwierząt, dla których “chr“ny z“staJ wyznacz“ny “bszar Natura 2000; 
2) ”lan“wane ”rzedsięwzięcia realizuje się ”“ ”rze”r“wadz“nym ”“stę”“waniu w sprawie oceny oddzia-

Jywania ”rzedsięwzięcia na `r“d“wisk“ i “bszar Natura 2000, wynikającym z ”rze”isów “drębnych; 
3) teren ”“J“w“ny jest w “tulinie SzczeciLskieg“ Parku Krajbraz“weg“ ｭPuszcza Bukowaｬ; ustala się 

“chr“nę istniejących ”“wiązaL ek“l“gicznych, wystę”ujących wart“`ci ”rzyr“dniczych “raz wal“rów 
krajobrazowych, zgodnie z r“z”“rządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Parku 

i jego planu ochrony; 

4) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ na dziaJce bud“wlanej: 50%; 
5) zakazuje się wycinki wart“`ci“weg“ drzew“stanu za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyj-

nych i wynikających z ”“trzeb “chr“ny ”rzyr“dy, “raz niezbędnej wycinki ”“jedynczych drzew zwią-
zanej z realizacją d“jazdów i podziemnego uzbrojenia terenu; 

6) zakazuje się makr“niwelacji terenu za wyjątkiem wyk“”ów bud“wlanych niezbędnych d“ realizacji 
fundamentów n“wej zabudowy, pod warunkiem nie uruchomienia ”r“cesów er“zyjnych; 

7) wzdJuw granicy z terenami elementarnymi: D.J.4001.MN,U i ŚŁJŁ4003ŁUS nakazuje się w”r“wadzenie 
zieleni izolacyjnej, z zachowaniem istniejących ”asów zadrzewieL, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) d“”uszcza się nasadzenia drzew i krzewów wyJącznie gatunków r“dzimych, “d”“wiadających istnie-

jącym warunkom siedlisk grąd“wych takich jak: dąb szy”uJk“wy, gJóg jedn“szyjk“wy; 
9) zakazuje się w”r“wadzania nie”“wądanych gatunków r“`lin, istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska 

bylin gatunków nie”“wądanych nalewy sukcesywnie elimin“wać i zastę”“wać gatunkami r“dzimymi; 
10) realizację mieszkania funkcyjneg“ warunkuje się zast“s“waniem r“związaL technicznych eliminują-

cych ”rzekr“czenie wewnątrz l“kalu mieszkalnego dopuszczalnych poziomów: duwięku i wibracji; 

11) wszelkie uciąwliw“`ci wynikające z lokalizacji inwestycji powinny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) nakazuje się d“st“s“wanie f“rm zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu d“ wym“gów uksztaJt“wania 
harm“nijnej sylwety zes”“Ju zabud“wy, eks”“n“wanej z terenów ”“J“w“nych na ”“Judnie i wschód od 

“bszaru “bjęteg“ ”lanem; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) realizację n“wej zabud“wy kubatur“wej d“”uszcza się wyJącznie na dziaJce bud“wlanej o parame-

trach zgodnych z ust. 4; 

5) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja i nie więcej niw 8,0 m, z zastrzeweniem pkt 10; 

6) budynki kryje się dachami stromymi, d“”uszcza się inne f“rmy ”rzekryć dach“wych; 
7) d“”uszcza się m“ntaw anten telef“nii k“mórk“wej na w“ln“ st“jącym maszcie antenowym; 

8) maksymalna wys“k“`ć “biektów i urządzeL telek“munikacyjnych: 70,0 m n.p.m; 

9) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących z wyjątkiem jednej reklamy usytuowanej przy drodze 

Jączącej ul. S”“k“jną z ul. Dobropole, o wys“k“`ci d“ 4,5 m i powierzchni informacyjnej do 12,0 m2; 

“znak“wania ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci g“s”“darczej d“”uszcza się wyJącznie w formie szyldów 
umieszczanych na elewacji fr“nt“wej, bez”“`redni“ ”rzy wej`ciu d“ l“kalu uwytk“weg“ lub na “gro-

dzeniu posesji od strony frontowej; 

10) zakazuje się realizacji “gr“dzeL z muru ”eJneg“ o wys“k“`ci ”“wywej 1,5 m oraz z prefabrykowanych 

”rzęseJ bet“n“wych; 
11) d“”uszcza się realizację n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczasowego z wyjątkiem “biektów kubaturo-

wych o wys“k“`ci większej niw 4,5 m. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) n“we dziaJki bud“wlane wydziela się jak“ ”rzylegające d“ dr“gi Jączącej ul. S”“k“jną z ul. Dobropole 

(poza granicami ”lanu), alb“ dr“gi wewnętrznej ŚŁJŁ4006ŁKŚW; 
2) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 4000 m2; 

3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 15,0 m; 

4) kąt nachylenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ ”asa dr“gi wewnętrznej ŚŁJŁ4006ŁKŚW 

zawarty w ”rzedziale “d 85° d“ 90°; 
5) d“”uszcza się regulacje ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalenia gruntów innych niw ustal“ne w pkt 1÷3 

w celu wydzielenia dziaJek na ”rzyJączenie d“ sąsiedniej ”“sesji ze względu na m“wliw“`ć jej racjo-

nalnej zabud“wy lub za”ewnienie d“stę”u d“ dr“gi wewnętrznej ŚŁJŁ4006ŁKŚW; 
6) ustalone w pkt 1÷5 zasady ”arcelacji nie d“tyczą dziaJek wydzielanych ”“d “biekty inwynieryjne 

i inwynieryjne urządzenia sieci“we “raz stacje baz“we telef“nii k“mórk“wejŁ 

5. Ustalenia d“tyczące “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) ustala się “bsJugę terenu z: 
a) dr“gi Jączącej ul. S”“k“jną z ul. Ś“br“”“le, ”“J“w“nej poza granicami planu, 

b) dr“gi wewnętrznej ŚŁJŁ4006ŁKŚW; 
2) realizację kawdeg“ n“weg“ “biektu bud“wlaneg“ warunkuje się umieszczeniem na terenie przedsię-

wzięcia “d”“wiedniej dla jeg“ ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc ”“st“j“wych, “blicz“ną na 
podstawie podanych w pkt 4 wskauników za”“trzeb“wania na miejsca postojowe; potrzeby parkin-

g“we nalewy ustalać dla ”“szczególnych dziaJek bud“wlanych st“s“wnie d“ ich ”rzeznaczenia 

i sposobu zabudowy z zastrzeweniem ust. 2 pkt 11; 

3) r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektu istniejąceg“ warunku-

je się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniej-

szej niw ta, która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“Janych realizacją ”rzedsięwzięcia, 
a którą “blicza się na ”“dstawie wskauników za”“trzeb“wania na miejsca postojowe, podanych 

w punkcie w pkt 4 z zastrzeweniem ust. 2 pkt 11; 

4) minimalne wskauniki za”“trzeb“wania na miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“b“wych d“ “blicza-

nia potrzeb parkingowych: 

a) zakJady ”r“dukcyjne i ”rzetwórstw“: 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych, 

b) magazyny: 1 miejsce postojowe / 2 zatrudnionych, 

c) handel: 1 miejsce postojowe / 40 m2 ”“wierzchni uwytk“wej, 
d) inne usJugi: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”“wierzchni uwytk“wej, 
e) lokale mieszkalne: 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie; 

5) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca ”“st“j“we, “kre`l“ne w pkt 2, 3 i 4 nie “b“wiązują 

w przypadku: 

a) zmiany s”“s“bu uwytk“wania, ”rzebud“wy, r“zbud“wy “biektu bud“wlaneg“ wyw“Jującej ”o-

trzeby parkingowe do 1 miejsca postojowego, 

b) budowy, przebudowy, rozbudowy tymczas“weg“ “biektu bud“wlaneg“ wyw“Jującej ”“trzeby 
parkingowe do 3 miejsc postojowych, 

c) zagospodarowania tymczas“weg“ związaneg“ z uwytk“waniem sezonowym. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną i “bsJugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie `cie-

ków sanitarnych i wód “”ad“wych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w drodze od 

ul. Spokojnej w kierunku ul. Dobropole oraz w terenach: D.J.4001.MN.U, D.J.4002.P,U, D.J.4006.KDW; 

2) w ”rzy”adku braku warunków ”rzyJączenia d“ sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wej d“”uszcza się zast“s“wanie tymczas“wych r“związaL l“kalnych i indywidualnych; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt istniejących sieci i ”rzyJączy: w“d“ciąg“wych, ga-

zowych, elektroenergetycznych; 

4) zakazuje się instal“wania l“kalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i poddawanych przebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stan“wiących uzu”eJnia-

jące uródJ“ cie”Ja; 
5) ”rzy s”eJnieniu warunków “chr“ny `r“d“wiska d“”uszcza się st“s“wanie innych uródeJ cie”Ja, jak 

energia elektryczna, k“lekt“ry sJ“neczne, ”“mpy cieplne, niskoemisyjne instalacje grzewcze na paliwo 

staJe it”Ł 
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§ 8. Teren elementarny D.J.4003.US 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug s”“rtu i rekreacji wraz z usJugami t“warzyszącymi “raz zieleL 
urządz“na; 

2) w ramach usJug s”“rtu i rekreacji d“”uszcza się m.in.: 

a) “biekty s”“rt“we, jak n”Ł: b“iska s”“rt“we, siJ“wnia, mini g“lf, urządzenia trening“we d“ gry w golfa, 

place zabaw dla dzieci itp., 

b) rekreacja konna wraz z niezbędnymi urządzeniami terenowymi (”arkur, ujewdwalnia, “kólnik), 
c) “biekty “bsJugi rekreacji, s”“rtu “raz turystyki ”ieszej, r“wer“wej i konnej np.: zaplecze socjalne 

(szatnie, magazyny s”rzętu, wy”“wyczalnia s”rzętu), sauna, `ciewka trening“wa; 
3) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug t“warzyszących z zakresu: 

a) usJugi ”ensj“nat“we, 
b) usJugi h“tel“we w obiektach o liczbie uwytk“wników nie ”rzekraczającej 100 “sób, 
c) gastronomia, 

d) handel detaliczny w lokalach do 50 m2 ”“wierzchni uwytk“wej, 
e) rehabilitacja i opieka zdrowotna, 

f) kultura i edukacja; 

4) w granicach dziaJki bud“wlanej d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ mieszkania funkcyjnego w formie 

lokalu mieszkalnego wbudowanego lub dobudowanego do budynku, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 13. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”“J“w“ny jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgórza Buko-

weｬ PLH 320020; przy zabudowie i zmianie zag“s”“dar“wania terenu “b“wiązuje nakaz minimalizacji 

negatywneg“ w”Jywu na wJa`ciwy stan siedlisk ”rzyr“dniczych “raz siedlisk gatunków r“`lin 

i zwierząt, dla których “chr“ny z“staJ wyznacz“ny “bszar Natura 2000; 
2) ”lan“wane ”rzedsięwzięcia realizuje się ”“ ”rze”r“wadz“nym ”“stę”“waniu w sprawie oceny oddzia-

Jywania ”rzedsięwzięcia na `r“d“wisk“ i “bszar Natura 2000, wynikającym z ”rze”isów “drębnych; 
3) teren ”“J“w“ny jest w “tulinie SzczeciLskieg“ Parku Krajbraz“weg“ ｭPuszcza Bukowaｬ; ustala się 

“chr“nę istniejących ”“wiązaL ek“l“gicznych, wystę”ujących wart“`ci ”rzyr“dniczych “raz wal“rów 
krajobrazowych, zgodnie z r“z”“rządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Parku 

i jego planu ochrony; 

4) wzdJuw ”“Judni“wej i zach“dniej granicy terenu nakazuje się nasadzenia drzew i krzewów wyJącznie 
gatunków r“dzimych, “d”“wiadających istniejącym warunkom siedlisk grąd“wych takich jak: grab 
zwyczajny, dąb szy”uJk“wy, gJóg jedn“szyjk“wy z zastrzeweniem pkt 7; 

5) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ na dziaJce bud“wlanej: 50%; 
6) zakazuje się wycinki wart“`ci“weg“ drzew“stanu za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyj-

nych i wynikających z ”“trzeb “chr“ny ”rzyr“dy, “raz niezbędnej wycinki ”“jedynczych drzew zwią-
zanej z realizacją d“jazdów i podziemnego uzbrojenia terenu, z zastrzeweniem pkt 14; 

7) w pasie 5,0 m od linii brzegu strumienia S“snówka zakazuje się nasadzeL drzew i krzewów “raz za-

gospodarowania terenu uniem“wliwiająceg“ d“stę” d“ strumienia w celu konserwacji; 

8) zakazuje się makroniwelacji terenu; 

9) zakazuje się ”rzegradzania d“liny strumienia S“snówka; 
10) zakazuje się ”r“wadzenia ”rac m“gących ”“g“rszyć st“sunki w“dne w dolinie strumienia S“snówka; 
11) d“”uszcza się umocnienia brzegu strumienia S“snówka wyJącznie materiaJami naturalnymi (faszyna, 

drewno), bez m“wliw“`ci zmiany jego naturalnego koryta; 

12) nakazuje się zach“wanie szuwarów i zadrzewieL wzdJuw strumienia S“snówka; 

13) realizację mieszkania funkcyjneg“ warunkuje się zast“s“waniem r“związaL technicznych eliminują-
cych ”rzekr“czenie wewnątrz l“kalu mieszkalnego dopuszczalnych poziomów: duwięku i wibracji; 

14) wszelkie uciąwliw“`ci wynikające z lokalizacji inwestycji powinny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni terenu elementarnego; 

3) realizację n“wej zabud“wy kubatur“wej d“”uszcza się wyJącznie na dziaJce bud“wlanej o parame-

trach zgodnych z ust. 4; 
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4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9,5 m, z zastrzewe-

niem pkt 7; 

5) budynki kryje się dachami stromymi, przy czym w budynkach jedn“k“ndygnacyjnych d“”uszcza się 
zastosowanie innych form ”rzekryć dach“wych; 

6) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących o powierzchni informacyjnej większej niw 0,8 m2; 

7) zakazuje się realizacji “gr“dzeL z muru ”eJneg“ o wys“k“`ci ”“wywej 1,5 m, z prefabrykowanych 

”rzęseJ bet“n“wych “raz wszelkich “gr“dzeL murowanych w “dlegJ“`ci d“ 20,0 m od strumienia So-

snówka; 
8) zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego z zastrzeweniem ust. 6 pkt 2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) n“we dziaJki bud“wlane wydziela się jak“ ”rzylegające d“ dr“gi wewnętrznej ŚŁJŁ4006ŁKŚW; 
2) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 2000 m2; 

3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 10,0 m; 

4) kąt nachylenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ ”asa dr“gi wewnętrznej ŚŁJŁ4006ŁKŚW 

zawarty w ”rzedziale “d 85° d“ 90°; 
5) d“”uszcza się regulacje ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalenia gruntów innych niw ustal“ne w pkt 1÷3, 

wyJącznie w celu wydzielenia dziaJek na ”rzyJączenie d“ sąsiedniej ”“sesji ze względu na m“wliw“`ć 
jej racj“nalnej zabud“wy lub za”ewnienie d“stę”u d“ dr“gi wewnętrznej ŚŁJŁ4006ŁKŚW; 

6) ustalone w pkt 1÷5 zasady ”arcelacji nie d“tyczą dziaJek wydzielanych ”“d “biekty inwynieryjne 

i inwynieryjne urządzenia sieci“we; 
7) ustala się d“stę” d“ strumienia S“snówka celem um“wliwienia ”r“wadzenia ”rac k“nserwacyjnych 

(związanych z utrzymywaniem ”“wierzchni“wych wód ”Jynących): 
a) “gólny w “dlegJ“`ci d“ 1,5 m od linii brzegu strumienia, 

b) co najmniej publiczny w “dlegJ“`ci “d 1,5 m do 5,0 m od linii brzegu strumienia; 

5. Ustalenia d“tyczące “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) ustala się “bsJugę terenu z: 
a) ul. S”“k“jnej, ”“J“w“nej ”“za granicami planu, 

b) dr“gi wewnętrznej D.J.4006.KDW; 

2) realizację kawdeg“ n“weg“ “biektu bud“wlaneg“ warunkuje się umieszczeniem na terenie przedsię-
wzięcia “d”“wiedniej dla jeg“ ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc ”“st“j“wych, “blicz“ną na 
podstawie podanych pkt 4 wskauników za”“trzeb“wania na miejsca postojowe; potrzeby parkingowe 

nalewy ustalać dla ”“szczególnych dziaJek bud“wlanych st“s“wnie d“ ich ”rzeznaczenia i sposobu 

zabudowy, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 14; 

3) r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektu istniejąceg“ warunku-

je się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniej-

szej niw ta, która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“Janych realizacją ”rzedsięwzięcia, 
a którą “blicza się na ”“dstawie wskauników za”“trzeb“wania na miejsca postojowe, podanych 

w pkt 4 z zastrzeweniem ust. 2 pkt 14; 

4) minimalne wskauniki za”“trzeb“wania na miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“b“wych d“ “blicza-

nia potrzeb parkingowych: 

a) usJugi s”“rtu i rekreacji: 1 miejsce postoj“we ł 4 k“rzystających, 
b) handel, gastronomia: 1 miejsce postojowe / 40 m2 ”“wierzchni uwytk“wej, 
c) inne usJugi: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”“wierzchni uwytk“wej; 

5) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca ”“st“j“we, “kre`l“ne w pkt 2, 3 i 4 nie “b“wiązują 

w przypadku: 

a) zmiany s”“s“bu uwytk“wania, ”rzebud“wy, r“zbud“wy “biektu bud“wlaneg“ wyw“Jującej ”o-

trzeby parkingowe do 1 miejsca postojowego, 

b) budowy, przebudowy, rozbudowy tymczas“weg“ “biektu bud“wlaneg“ wyw“Jującej ”“trzeby 
parkingowe do 3 miejsc postojowych. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną i “bsJugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie `cie-

ków sanitarnych i wód “”ad“wych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w ul. Spo-

kojnej (poza granicami planu) oraz w terenie D.J.4006.KDW; 

2) w ”rzy”adku braku warunków ”rzyJączenia d“ sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wej d“”uszcza się zast“s“wanie tymczas“wych r“związaL l“kalnych i indywidualnych. 
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3) zakazuje się instal“wania l“kalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i poddawanych przebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stan“wiących uzu”eJnia-

jące uródJ“ cie”Ja; 
4) ”rzy s”eJnieniu warunków “chr“ny `r“d“wiska d“”uszcza się st“s“wanie innych uródeJ cie”Ja, jak 

energia elektryczna, k“lekt“ry sJ“neczne, ”“mpy cieplne, niskoemisyjne instalacje grzewcze na paliwo 

staJe it”Ł 

§ 9. Teren elementarny D.J.4004.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica l“kalna (czę`ć ”asa dr“g“weg“)Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”“J“w“ny jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgórza Buk“weｬ 
PLH 320020; ”lan“wane ”rzedsięwzięcia realizuje się ”“ ”rze”r“wadz“nym ”“stę”“waniu w sprawie 

“ceny “ddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `r“d“wisk“ i “bszar Natura 2000, wynikającym z ”rze”isów 
“drębnych; 

2) teren ”“J“w“ny jest w “tulinie SzczeciLskieg“ Parku Krajbraz“weg“ ｭPuszcza Bukowaｬ; ustala się 
“chr“nę istniejących ”“wiązaL ek“l“gicznych, wystę”ujących wart“`ci ”rzyr“dniczych “raz wal“rów 
krajobrazowych, zgodnie z r“z”“rządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Parku 

i jego planu ochrony; 

3) zakazuje się wycinki wart“`ci“weg“ drzew“stanu za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyj-

nych i wynikających z ”“trzeb “chr“ny ”rzyr“dy “raz niezbędnej wycinki ”“jedynczych drzew i krze-

wów k“lidujących z wjazdem na ”“sesję i realizacją ”“dziemnego uzbrojenia terenu. 

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

1) zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego z wyjątkiem zag“s”“dar“wania istniejąceg“ i na czas 

budowy; 

2) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących; 
3) nakazuje się zach“wanie, uzu”eJnienie i “chr“nę istniejącej ”rzyulicznej zieleni wysokiej jako zorgani-

zowanej zieleni publicznej - w formie alei drzew, d“”uszcza się uzu”eJnienie zadrzewienia zg“dneg“ 

z siedliskiem grąd“wym. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”u-

bliczną “kre`l“ną w ust. 1; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających (w granicach planu) zmienna od 0,0 m do 2,2 m, zgodnie 

z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia d“tyczące “bsJugi k“munikacyjnej: 

w granicach terenu realizuje się ”“szerzenie ”asa dr“g“weg“ będąceg“ ”“b“czem ul. S”“k“jnej, ”“J“wo-

nej poza granicami planu. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 10. Teren elementarny D.J.4005.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica d“jazd“wa (czę`ć ”asa dr“g“weg“)Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”“J“w“ny jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgórza Buko-

weｬ PLH 320020; ”lan“wane ”rzedsięwzięcia realizuje się ”“ ”rze”r“wadz“nym ”“stę”“waniu 

w s”rawie “ceny “ddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `r“d“wisk“ i “bszar Natura 2000, wynikającym 

z ”rze”isów “drębnych; 
2) teren ”“J“w“ny jest w “tulinie SzczeciLskieg“ Parku Krajbraz“weg“ ｭPuszcza Bukowaｬ; ustala się 

“chr“nę istniejących ”“wiązaL ek“l“gicznych, wystę”ujących wart“`ci ”rzyr“dniczych “raz wal“rów 
krajobrazowych, zgodnie z r“z”“rządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Parku 

i jego planu ochrony; 
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3) d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego z wyjątkiem zag“s”“dar“wania istniejąceg“ i na czas 

budowy; 

2) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących; 
3) “b“wiązuje jedn“lity rysunek kom”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”u-

bliczną “kre`l“ną w ust. 1; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających (w granicach planu) zmienna od 0,0 m do 13,9 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia d“tyczące “bsJugi k“munikacyjnej: 

ustala się ”rzyJączenie terenu d“ ”asa dr“g“weg“ fragmentu dr“gi biegnącej “d ul. Spokojnej w kierunku 

ul. Dobropole, w granicach terenu realizuje się fragment jezdni, chodnika i pobocze. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć i ”rzyJącza: w“d“ciąg“we, gaz“we, elektr“energetyczne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy i remontu, oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 11. Teren elementarny D.J.4006.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”“J“w“ny jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgórza Buko-

weｬ PLH 320020; ”lan“wane ”rzedsięwzięcia realizuje się ”“ ”rze”r“wadz“nym ”“stę”“waniu 

w s”rawie “ceny “ddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `r“d“wisk“ i “bszar Natura 2000, wynikającym 

z ”rze”isów “drębnych; 
2) teren ”“J“w“ny jest w “tulinie SzczeciLskiego Parku Krajbrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; ustala się 

“chr“nę istniejących ”“wiązaL ek“l“gicznych, wystę”ujących wart“`ci ”rzyr“dniczych “raz wal“rów 
krajobrazowych, zgodnie z r“z”“rządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Parku 

i jego planu ochrony; 

3) d“”uszcza się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej wyJącznie gatunków r“dzimych “d”“wiadających 
istniejącym warunkom siedliskowym, z wyJączeniem gatunków nie”“wądanych r“`linŁ 

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

1) zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ za wyjątkiem zagospodarowania terenu na czas bu-

dowy drogi; 

2) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“mpozycyjny nawierzchni utwardzonej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę we-

wnętrzną; 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) d“”uszcza się scalenia gruntówŁ 

5. Ustalenia d“tyczące “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki; 

2) d“”uszcza się realizację dr“gi w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdneg“ (bez wy“drębniania jezdni i ch“dników); 
3) dr“gę wewnętrzną “bejmuje się strefą ruchu us”“k“j“neg“Ł 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

dopuszcza się ”r“wadzenie sieci inwynieryjnychŁ 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 12. Ustala się stawkę ”r“cent“wą sJuwącą naliczaniu “”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci: 

1) 30% dla niezabudowanych nieruchom“`ci grunt“wych w terenach elementarnych: D.J.4001.MN,U, 

D.J.4002.P,U, D.J.4003.US, 

2) 0% dla ”“z“staJych terenów “bjętych niniejszym planem. 

§ 13. Na “bszarze “bjętym planem zagospodarowania przestrzennego ｭ_mierdnica-Spokojnaｬ 

w Szczecinie, uchwalonym niniejszą uchwaJą, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

g“ ŚŁ100, uchwal“ny uchwaJą Nr XVI/536/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. 

w sprawie zmiany ŚŁ100 Miejsc“weg“ ”lanu “gólneg“ zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szcze-

cina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 r. Nr 5, poz. 47). 

§ 14. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Prezydent“wi Miasta SzczecinŁ 

§ 15. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego i ”“dlega równiew ”ublikacji na str“nie internet“wej gminy. 

 

Przew“dniczący Rady 

 

Bazyli Baran 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XLVII/1193/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 maja 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XLVII/1193/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 maja 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XLVII/1193/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 maja 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭ_mierdnica-Spokojna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) 

“kre`la się nastę”ujący s”“sób realizacji “raz zasady finans“wania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
mieszkaLców stan“wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 

(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) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) trakt“wane jak“ zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii r“zgraniczających ”“szczególnych ulic, 
w tym bud“wę lub m“dernizację ulicy wraz z “`wietleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią i od-

powiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliw“`ć w rozumieniu ”rze”isów 

o “chr“nie `r“d“wiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w ulicach lub poza liniami r“zgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

Lp. 
Numer terenu 

elementarnego 
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3  

1 D.J.4004.KD.L Poszerzenie pasa drogowego istniejącej ulicy l“kalnejŁ Uzu”eJnienie 
istniejącej zieleni dr“g“wej jako zorganizowanej zieleni publicznej -  

w f“rmie nasadzeL drzew i krzewówŁ 
2 D.J.4005.KD.D Poszerzenie pasa drogowego istniejącej ulicy d“jazd“wej. Realizacja 

fragmentu jezdni, chodnika i pobocza. Wprowadzenie  

zorganizowanej zieleni publicznej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami, w tym m.in. 

ustawą ”raw“ bud“wlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, sam“rządzie gminnym, gospodarce ko-

munalnej i o “chr“nie `r“d“wiskaŁ 

2. S”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać modyfikacji wraz z d“k“nującym się 
”“stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki (“kre-

`l“nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw“ “chr“ny `r“d“wiska Dz. U. z 2006 r. 

Nr 129, poz. 902 ze zm.), o ile nie stan“wi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególni“nych 

w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki majątk“we gminy “kre`la uchwaJa Rady Miasta ”ŁnŁ: ｭWieloletni Program Inwestycyjnyｬ, 
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2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwet“wej, 
3) inwestycje, których “kres realizacji ”rzekracza jeden r“k budwet“wy ujm“wane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik d“ uchwaJy budwet“wej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej, wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2, finans“wane będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL 

z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacji w odniesieniu do poszerzonych pa-

sów dr“g“wych o tereny elementarne wskazane w § 2 (ul. S”“k“jna “raz dr“ga biegnąca “d 
ul. Spokojnej w kierunku ul. Dobropole zlokalizowane poza granicami ”lanu), finans“wane będą na ”“d-

stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę i zbiorowym “d”r“wadzaniu `cieków 

z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze `r“dków wJasnych ”rzedsiębi“rstwa 
w“d“ciąg“w“-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wiel“letnie ”lany rozwoju 

i m“dernizacji urządzeL w“d“ciąg“wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie bud“wy sieci energetycznych, cie”J“wniczych “bjętych miejskim systemem 

ogrzewania i gaz“wych finans“wane będą na ”“dstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XLVII/1193/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 maja 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ｭ_mierdnica - Spokojna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) 

Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

d“ ”r“jektu ”lanu, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu z ”r“gn“zą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-

dowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stan“wiącym integralną czę`ć d“kumentacji for-

malnoprawnej prac planistycznych. 
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