
Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 106 ｦ 14387 ｦ Poz. 1892,1893 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LI/1316/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭWielgowo-SJawociesze-Zdunowo 2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 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭWielgowo-SJawociesze-

Zdunowo 2ｬ w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 10 sierpnia 2010 r. do 

31 sierpnia 2010 r. wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w terminie do dnia 

14 wrze`nia 2010 r. dwie uwagi, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji 
formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ uwagi dnia 15 wrze`nia 2010 r. 

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

1. Uwaga nr 1 dotyczy terenu elementarnego D.W.1179.MN,U (§ 185): 

ｦ zmiany obowiązującej linii zabudowy na nie”rzekraczalną dla dzŁ nr 13/2 przy ul. ŚJugiej 12 b, 
ｦ przeredagowania ust. 3 pkt 5 z ｭnowa zabudowa mieszkaniowa w typie zabudowy przy 

ul. ŚJugiej 12ｬ na ｭnowa zabudowa mieszkaniowa wzdJuw ulŁ ŚJugiej, w typie zabudowy przy 

ul. ŚJugiej 12ｬ. 

Uwaga zostaJa uwzględniona tylko w czę`ci dotyczącej zmiany na rysunku obowiązującej linii zabudowy 

na nie”rzekraczalnąŁ Nie”rzekraczalna linia zabudowy umowliwi odsunięcie ”rzyszJej zabudowy od istnieją-
cej na dziaJce sieci gazowejŁ Ustalenia tekstowe ”ozostają bez zmianŁ 

Uwaga dotycząca ”rzeredagowania ustalenia formy zabudowy jest nieuwzględniona, gdyw wykracza ”oza 
przedmiot zmiany. 

2. Uwaga nr 2 dotyczy terenu elementarnego D.W.1167.UH,UZ (§ 173) przeznaczonego na zabu-

dowę usJugową handlu, zdrowia i o”ieki s”oJecznejŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ źmiana ”rzeznaczenia terenu na cele instytucji kultury wykracza poza przedmiot 

zmiany ”lanu, którym jest infrastruktura inwynieryjna i drogowa. 
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UCHWAIA NR LIł1317ł10 

RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 27 wrze`nia 2010 rŁ 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZawadzkiego - 

Klonowica 3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. 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, zm. 
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2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413, zm. 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XLII/1054/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭZa-

wadzkiego - Klonowicaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭZawadzkiego - Klonowica 3ｬ, po stwierdzeniu zgodno-

`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin (uchwaJa 
Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 rŁ) uchwala się zmianę Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ｭZawadzkiego - Klonowica 3ｬ w Szczecinie, na obszarze osiedla 

Zawadzkiego - Klonowica w rejonie ulic: Sebastiana Klonowica, Litewskiej, Eugeniusza Romera i Andrzeja 

Benesza, zwaną dalej zmianą ”lanuŁ 

2. Zmiana planu obejmuje cztery obszary o Jącznej ”owierzchni okŁ 5,996 ha: 

1) w rejonie ul. Eugeniusza Romera - 0,804 ha; 

2) w rejonie ul. Eugeniusza Romera i Andrzeja Benesza - 0,248 ha; 

3) w rejonie ul. Sebastiana Klonowica - 0,279 ha; 

4) w rejonie ul. Sebastiana Klonowica i Litewskiej - 4,665 ha. 

3. Granice obszaru objętego zmianą ”lanu okre`la rysunek zmiany ”lanu w skali 1:1000, zwany dalej 

rysunkiem zmiany planu. 

4. Obszar zmiany planu obejmuje tereny elementarne: 

1) Z.Z.1129.UO - pow. 4,665 ha; 

2) Z.Z.1130.US - pow. 0,279 ha; 

3) Z.Z.1131.KG - pow. 0,248 ha; 

4) Z.Z.1132.MZ - pow. 0,653 ha; 

5) Z.Z.1133.KD.D - pow. 0,125 ha; 

6) Z.Z.1134.KDW - pow. 0,026 ha. 

§ 2. Przedmiotem zmiany ”lanu są tereny: usJug o`wiaty i nauki, usJug s”ortowo-rekreacyjnych, miesz-

kalnictwa zbiorowego, garawy ”iętrowych dla samochodów osobowych, system infrastruktury technicznej 

i ukJad komunikacyjnyŁ 

§ 3. 1. Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowi zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin 
(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 rŁ) stanowi zaJącznik nr 2 bę-
dący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi zaJącznik 
nr 3, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu stanowi zaJącznik nr 4, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji zmiany planu 

§ 4. 1. Obszar zmiany ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

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

1) Z - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy źachód; 
2) Z - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu Zawadzkiego - Klonowica; 

3) 1 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu; 

4) 129 - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego; 
5) symbole uwyte w zmianie ”lanu oznaczają: 

a) UO - usJugi o`wiaty i nauki, 

b) US - usJugi s”ortowo-rekreacyjne, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 106 ｦ 14389 ｦ Poz. 1893 

 

c) MZ - teren mieszkalnictwa zbiorowego, 

d) KG - teren garawy ”iętrowych dla samochodów osobowych, 

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

f) KDW - teren drogi wewnętrznejŁ 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze zmiany ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

4. Ustalenia formuJowane 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 komunikacyjne; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnejŁ 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJoweŁ 

§ 5. Uwyte w zmianie ”lanu okre`lenia oznaczają: 

1) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie mowliwe ”owierzchnie terenu (n”Ł w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”Ł zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, zieleL 
w donicach); 

2) 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 stopnia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynkuŁ Lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

4) 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 wypadku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, 
albo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; 
”rzy czym do ”owierzchni 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 zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz 
”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł;  

”rzy czym do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdują-
cych się ”oniwej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzie-

nek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe 
nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

5) 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 budowlanymŁ 
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; 

6) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

7) strefa ruchu uspokojonego - obszar wymagający stosowania równych form ograniczenia ruchu ”ojaz-

dów (n”Ł: zakaz ruchu koJowego, w”rowadzenie ruchu jednokierunkowego, ograniczenia ”rędko`ci, 
ograniczenia ”arkowania) oraz stwarzania ”riorytetów dla ruchu ”ieszego i rowerowego; 

8) tradycyjny sJu” ogJoszeniowy - no`nik informacji w formie walca o `rednicy do 150 cm i wysoko`ci 
do najwywszego ”unktu ”rzekrycia nie ”rzekraczającej 360 cm, ”rzekryty zadaszeniem ”Jaskim lub 
w ksztaJcie ko”uJy, stowka it”Ł; 
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9) warto`ciowy drzewostan - drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz aleje i parki zabytkowe a takwe 
inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów 
i ”arków), 

b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 

c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach pnia mierzonego na wys. 130 cm: olsza, 

klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 200 cm, klon, kasztanowiec, 

morwa, jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - ”owywej 101 cm, dąb, grab, 
buk, li”a, iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, ma-

gnolia - ”owywej 51 cm. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru zmiany ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

Obszar zmiany ”lanu ”rzeznacza się na usJugi o`wiaty i nauki, usJugi s”ortowo-rekreacyjne, mieszkalnic-

two zbiorowe, garawe ”iętrowe dla samochodów osobowych i drogi. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu, a takwe likwidacji innej zieleni stanowiącej element 
kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleniŁ źakaz nie obejmuje: 
a) cięć sanitarnych, 

b) niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową ulic, 
c) niezbędnej wycinki, związanej z realizacją inwestycji; 

2) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji usJug ”owinny zamykać się w granicach dziaJki budowlanej; 
3) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-

weL i uciąwliwo`ci okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
4) do”uszcza się wznoszenie 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 przepisach. 

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

1) wysoko`ć zabudowy mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 
(z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych, gos”odarczych i garawy ”odziemnych) do naj-

wywszego ”unktu ”rzekrycia dachu (z wyJączeniem obiektów technicznych takich jak n”Ł: maszy-

nownie duwigów, stacje telefonii); 
2) na caJym obszarze, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej, zakazuje się lokalizowania 

obiektów i zagos”odarowania tymczasowego, za wyjątkiem: 
a) obiektów związanych z im”rezami okoliczno`ciowymi do kilku dni (wystawy, kiermasze `wią-

teczne itp.), 

b) obiektów związanych z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki gastronomiczne, it”Ł); 
3) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 

zainwestowania miejskiego, budki telefoniczne, lam”y, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe, warunkuje się 
nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania 

znaków i sygnaJów drogowych; 
4) zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących oraz ”rzedJuwania lokalizacji istniejących na 

okres dJuwszy niw 2 lata, licząc od dnia wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, chyba we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczejŁ źakaz nie obejmuje tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych; 

5) zakazuje się umieszczania reklamłbanerówłsiatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 
budynku, za wyjątkiem reklamłbanerówłsiatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowa-

niach, ogrodzeniach, instalowanych w trakcie ”rowadzonych robót budowlanych; 
6) do”uszcza się utrzymanie zainwestowania i uwytkowania nie s”eJniającego ustaleL zmiany ”lanu, ist-

niejącego w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, do czasu za”otrzebowania terenu na cele 
zgodne z przeznaczeniem terenu; 

7) nie s”eJniające ustaleL zmiany ”lanu istniejące budynki, mogą być ”oddawane remontom, przebudo-

wie i modernizacji bez ”rawa ”owiększania kubatury budynku; 
8) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 
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9) na czę`ci terenu ustala się strefę K ochrony krajobrazu kulturowego, w obrębie której dominuje histo-

ryczny zes”óJ zieleni; w obrębie strefy obowiązują okre`lone zmianą ”lanu ustalenia szczegóJowe ma-

jące na celu ”odtrzymanie historycznej kom”ozycji ”rzestrzennej i elementów historycznego zagos”o-

darowania; 

10) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, w obrębie której do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w przepisach szcze-

góJowych dotŁ ochrony zabytków; 
11) na sJu”ach o`wietleniowych zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących re-

klam, szyldów i urządzeL technicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) niezalewnie od ustaleL szczegóJowych do”uszcza się wydzielenie (takwe ”o obrysie budynku), Jączenie 

dziaJek, jeweli: 
a) sJuwy ono korekcie ich granic, 
b) umowliwia ”rzyJączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o”rawy warunków 

zagospodarowania; 

3) niezalewnie od ustaleL szczegóJowych do”uszcza się wydzielanie dziaJek dla inwynieryjnych urządzeL 
sieciowych o ”owierzchni niezbędnej dla ich ”rawidJowego funkcjonowania, ”od warunkiem za”ew-

nienia dostę”u do drogi ”ublicznej; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach terenów elementarnych; 
5) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysunku 

zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego zmianą ”lanu ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg 
publicznych i wewnętrznych, ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego zmianą ”lanu z ukJadem zewnętrznym za”ew-

niać będą gJównie: 
a) dla terenu Z.Z.1132.MZ ul. Romera, 

b) dla terenu Z.Z.1131.KG ul. Romera i Benesza, 

c) dla terenu Z.Z.1130.US ul. Klonowica ”o”rzez istniejącą drogę wewnętrzną; 
3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub 

zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego, warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, nie mniejszej niw ta, 
która wynika z przyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; 

4) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych ”rzyjmuje się wskauni-

ki liczby miejsc ”ostojowych okre`lone w ustaleniach szczegóJowych dla terenów elementarnych; 
5) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to wynik za-

okrągla się, ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 0,5, za` koLcówki wywsze od 0,5, 
zaokrągla się w górę do liczby caJkowitej; 

6) wymogi okre`lone w pkt 3 i pkt 4 nie obowiązują w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy 

oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego (takwe tymczasowego), it”Ł wywoJującego 
potrzeby do 1 miejsca postojowego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające dróg, ulic i ciągów ”ieszych wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, 
w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu z zastrzeweniem ”kt 14; 

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 14; 

3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i nowej sieci wodociągowej o `rednicy 100÷400 mm, zasilanej 

z istniejącej magistrali wodociągowej o `rednicy 700 mm w al. Wojska Polskiego i projektowanej ma-

gistrali wodociągowej o `rednicy 400 mm w ul. Szafera oraz istniejących rozdzielczych sieci wodo-

ciągowych w ulicach: Klonowica, Benesza, Romera, Litewskiej; 
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4) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

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; 
5) od”rowadzanie `cieków sanitarnych do istniejącej i nowej kanalizacji sanitarnej o `rednicy 0,2÷0,3 m 

w ulicach: Klonowica, Benesza, Romera, Litewskiej, voJnierskiej, ”o”rzez istniejące kolektory: sani-

tarny o `rednicy 0,40 m w ul. Szafera, Modrej, ogólnos”Jawny o `rednicy 0,45 m w ul. Unii Lubel-

skiej i dalej do istniejących kolektorów sanitarnych i ogólnos”Jawnych o `rednicach 0,5 m i 0,8 m 

w ul. Wincentego Pola i al. Wojska Polskiego w zlewni ”rze”om”owni `cieków ｭGrabówｬ; 
6) od”rowadzanie wód o”adowych do istniejącej i nowej kanalizacji deszczowej o `rednicy 0,2÷0,3 m 

w ulicach: Klonowica, Benesza, Romera, Litewskiej, poprzez istniejące kolektory: deszczowe o `red-

nicy 0,4÷0,8 m w ul. Szafera, ul. Klonowica, voJnierskiej oraz ogólnos”Jawny o `rednicy 0,45 m 

w ul. Unii Lubelskiej; 

7) zaopatrzenie w gaz z istniejących sieci gazowych `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷315 mm 

w al. Wojska Polskiego, ul. Szafera, ul. Zawadzkiego, ul. Klonowica, zasilających dwie stacje reduk-

cyjno - ”omiarowe drugiego sto”nia znajdujące się ”rzy ulicach: źawadzkiego i Szafera oraz z istnie-

jącej i nowej sieci gazowej niskiego ci`nienia o `rednicy 32÷200 mm w ulicach: Klonowica, Benesza, 

Romera; 

8) zaopatrzenie w cie”Jo z istniejącej sieci cie”lnej o przekroju 2x100 - 2x200 mm zasilanej z magistrali 

cieplnej o przekroju 2 x 700 mm w ul. Klonowica, Unii Lubelskiej oraz Cie”Jowni Rejonowej ”rzy 
ul. Benesza, a takwe ”o”rzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja; 

9) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ energii wykorzystujących niskoemisyjne 
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”eJniają-
cych warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie z przepi-

sami prawa geologicznego i górniczego; 
10) do”uszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych uródeJ wykorzystujących w skojarzeniu cie”Jo 

i energię elektryczną; 
11) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablowych i na-

powietrznych 15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV w tere-

nach elementarnych oraz poza nimi; 

12) w obszarze objętym zmianą ”lanu ”rzebiega na”owietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego na”ię-
cia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 

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

14) do”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w zmianie ”lanu nie dotyczą sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

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

16) czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczególnych ”osesjach 
a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; 

17) 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; 

18) teren objęty zmianą ”lanu znajduje się w strefie wysokiej ochrony wód oraz w strefie zwykJej ochrony 
GJównego źbiornika Wód Podziemnych (GźWP-122 ｭDolina kopalna Szczecinｬ - Decyzja Ministra 

Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. Nr DG kdh/BJ/489-

6153/98) i podlega ochronie w zakresie ustalonym w dokumentacji geologicznej zbiornika zatwier-

dzonej ”rzez Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwaŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny Z.Z.1129.UO 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi o`wiaty i nauki; 

2) do”uszcza się usJugi ochrony zdrowia; 
3) do”uszcza się istniejącą funkcję mieszkalną; 
4) do”uszcza się usJugi s”ortu; 
5) do”uszcza się funkcje towarzyszące: warsztaty, biura, internat; 

6) stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej w granicach terenu elementarnego: 15%; 

2) zakazuje się wycinki kasztanowca zwyczajnego rosnącego w ”oJudniowo - zachodniej czę`ci terenu 

elementarnego i dębu szy”uJkowego rosnącego w ”oJudniowej czę`ci terenu elementarnego, ozna-

czonych na rysunku zmiany planu. 

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

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje, lecz nie więcej niw 12,0 m; 

2) budynki kryte dachami ”Jaskimi (o ”oJaciach ”ochylonych ”od kątem max 25 sto”ni); 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 50%; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

5) do”uszcza się ”rzeznaczenie maxŁ 25% ”owierzchni uwytkowej na cele usJug w zakresie ochrony 

zdrowia; 

6) obszar ”od budownictwo ochronne na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa 
”aLstwa, oznaczony na rysunku zmiany ”lanuŁ W granicach terenu do”uszcza się lokalizację ”laców 
zabaw, ”arkingów, zieleni, boisk, maJej architektury it”Ł oraz niezbędnego uzbrojenia związanego 
z tym zagospodarowaniem; 

7) czę`ć terenu objęta strefą K ochrony krajobrazu kulturowego, oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
8) do”uszcza się reklamy wbudowane na elewacji o powierzchni do 3 m2, zawierające grafikę informa-

cyjno - reklamową okre`lającą logo firmowe lub charakter ”rowadzonej dziaJalno`ci w obiekcie i na 

dziaJce, na której reklama jest umieszczona, a takwe reklamy jak wywej o większej ”owierzchni na wy-

dzielonej na ten cel czę`ci elewacji stanowiącej staJy element wystroju architektonicznego; 
9) zes”óJ zieleni w ”oJudniowej czę`ci terenu do zachowania i rewaloryzacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Śo”uszcza się wydzielenie boiska wraz zagospodarowaniem i obiektami towarzyszącymiŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga terenu z ul. Klonowica, ul. Litewskiej; 

2) do obliczania ilo`ci miejsc ”ostojowych ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 mieszkanie /1 miejsce postojowe, 

b) warsztaty na”rawcze ”ojazdów mechanicznych - 1 stanowisko naprawcze/3 miejsca postojowe, 

c) biura - 100 m2 ”owierzchni uwytkowej ł3 miejsca ”ostojowe, 
d) gabinety lekarskie - 1 gabinet/1 miejsce postojowe, 

e) stacje diagnostyczne, punkty wymiany oleju, opon itp. - 1 stanowisko/2 miejsca postojowe, 

f) szkoJy `rednie i zawodowe - 1 sala dydaktyczna/2 miejsca postojowe + 1 miejsce postojowe na 

10 uczniów ”owywej 18 latŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie Z.Z.1129.UO oraz w ulicach: Li-

tewskiej i Klonowica; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont magistrali cieplnej o `rednicy 2 x 700 mm; 
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4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci cieplnej 

o `rednicy 2 x 200 mm oraz 2 x 125 mm; 
5) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania linii, oznaczonej na rysunku zmiany ”lanu; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji stacji trans-

formatorowej 15/0,4 kV wbudowanej w istniejący budynek; 
7) do”uszcza się budowę nowej dobudowanej lub wolno stojącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV 

zasilanej linią kablową 15 kV; wolno stojąca lub dobudowana stacja transformatorowa o parametrach 

wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 8. Teren elementarny Z.Z.1130.US 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi s”ortowo - rekreacyjne, hala sportowa, obiekt sportowy; 

2) do”uszcza się lokalizację funkcji towarzyszących, związanych z obsJugą terenu, z zakresu gastrono-

mii, kultury, turystyki i nauki; 

3) zakazuje się lokalizacji funkcji handlowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w graniach terenu elementarnego: 5%. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 90%; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 18 m; 

3) budynki kryte dachami dowolnymi o parametrach dowolnych; 

4) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku zmiany ”lanu; 
5) do”uszcza się jako zagos”odarowanie tymczasowe lokalizację naziemnych urządzeL s”ortowo-

rekreacyjnych typu korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne it”Ł zadaszonych ”owJokami rozbieralnymi; 
6) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej; 
7) do”uszcza się ”rzeznaczenie do 20% ”owierzchni uwytkowej dla funkcji towarzyszących okre`lonych 

w ust. 1 pkt 2; 

8) do”uszcza się reklamy wbudowane na elewacji o powierzchni do 3 m2, zawierające grafikę informa-

cyjno - reklamową okre`lającą logo firmowe lub charakter ”rowadzonej dziaJalno`ci w obiekcie i na 

dziaJce, na której reklama jest umieszczona, a takwe reklamy jak wywej o większej ”owierzchni na wy-

dzielonej na ten cel czę`ci elewacji stanowiącej staJy element wystroju architektonicznegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga terenu z ul. Klonowica ”o”rzez drogę wewnętrzną ”rzebiegająca wzdJuw zachodniej granicy 
zmiany ”lanu (”oza granicą obszaru objętego zmianą ”lanu); 

2) obowiązuje lokalizacja minŁ 20 miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych oraz minŁ 5 miejsc 
”ostojowych dla rowerówŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie Z.Z.1130.US oraz w ulicach: 

Klonowica i Benesza; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 9. Teren elementarny Z.Z.1131.KG 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zes”óJ garawy ”iętrowych dla samochodów osobowychŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

WzdJuw ulŁ Benesza i Romera obowiązuje realizacja ”asa zieleni `redniej, o szeroko`ci minŁ 1,5 m. 

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

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy zes”oJu garawy: 2 kondygnacje, lecz nie więcej niw 6,5 m od po-

sadzki dolnego poziomu garawy do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; 
2) obiekty kryte dachami ”Jaskimi (o ”oJaciach ”ochylonych ”od kątem max 25 sto”ni); 
3) obowiązuje czę`ciowe zagJębienie w gruncie ”ierwszej kondygnacji garawy na minŁ 1,5 m; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 70%; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku zmiany planu; 

6) zes”óJ garawy o jednolitej formie architektonicznej, wedJug ”owtarzalnego ”rojektu; 
7) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
8) zakazuje się lokalizacji reklamŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od garawe 
wraz z dojazdami. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga terenu od ulŁ Benesza, ul. Romera; 

2) w zagos”odarowaniu terenu za”ewnić dostę” do sJu”a energetycznegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych realizuje się w oparciu o ist-

niejące i nowe sieci uzbrojenia w ul.: Benesza, Romera; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-

energetycznej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania linii, oznaczonej na rysunku zmiany ”lanuŁ 

§ 10. Teren elementarny Z.Z.1132.MZ 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: mieszkalnictwo zbiorowe w tym usJugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki socjal-

nej wraz z zakwaterowaniem. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 40%Ł 

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

1) wysoko`ć zabudowy: do 5 kondygnacji, lecz nie więcej niw 20 m; 

2) budynki kryte dachami ”Jaskimi (o ”oJaciach ”ochylonych ”od kątem max 25 sto”ni); 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 40%; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

5) zakazuje się lokalizacji naziemnych garawy i obiektów gospodarczych; 

6) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ozna-

czoną na rysunku zmiany ”lanu; 
7) w strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oznaczonej na 

rysunku zmiany ”lanu, do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w przepisach szcze-

góJowych dotŁ ochrony zabytków; 
8) do”uszcza się reklamy wbudowane na elewacji o powierzchni do 3 m2, zawierające grafikę informa-

cyjno - reklamową okre`lającą logo firmowe lub charakter ”rowadzonej dziaJalno`ci w obiekcie i na 

dziaJce, na której reklama jest umieszczona, a takwe reklamy jak wywej o większej ”owierzchni na wy-

dzielonej na ten cel czę`ci elewacji stanowiącej staJy element wystroju architektonicznegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.Z.1133.KD.D i Z.Z.1134.KDW; 

2) do obliczania niezbędnej ilo`ci miejsc ”ostojowych, dla funkcji wymienionej w ust. 1, ustala się 
wskaunik - 1 miejsce postojoweł15 JówekŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: Z.Z.1132.MZ, Z.Z.1133.KD.D, 

Z.Z.1134.KDW oraz w ul. Romera; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroener-

getycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 11. Teren elementarny Z.Z.1133.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązują ustalenia ogólne § 6 ust. 2. 

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

1) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ozna-

czoną na rysunku zmiany ”lanu; 
2) w strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oznaczonej na 

rysunku zmiany ”lanu, do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w przepisach szcze-

góJowych dotŁ ochrony zabytkówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę okre-

`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 9,3 m do 24,3 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minŁ jednostronny chodnik; 
2) obowiązuje lokalizacja zatoki ”ostojowej dla samochodów osobowych; 
3) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, deszczowa - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym. 

§ 12. Teren elementarny Z.Z.1134.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązują ustalenia ogólne § 6 ust. 2. 

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

1) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ozna-

czoną na rysunku zmiany ”lanu; 
2) w strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oznaczonej na 

rysunku zmiany ”lanu, do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w przepisach szcze-

góJowych dotŁ ochrony zabytkówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 3,7 m do 12,7 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o min. jednym pasie ruchu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) dopuszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 13. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o zagos”odarowaniu ”rzestrzennym dla wszystkich gruntów objętych ”lanem stanowiących grunty 

komunalne w wysoko`ci 0%Ł 

§ 14. Na obszarze objętym zmianą ”lanu uchwalonym niniejszą uchwaJą traci moc uchwaJa Nr LV/1023/06 

Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego ｭZawadzkiego - Klonowicaｬ w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachpom. Nr 76 z 9 czerwca 2006 r. 

poz. 1330) zmieniona uchwaJą Nr XXXVIII/940/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 wrze`nia 2009 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZawadzkiego - Klonowicaｬ 

w Szczecinie ”od nazwą ｭZawadzkiego - Klonowica 2ｬ (Dz. Urz. Woj. Zachpom. Nr 70 z 13 ”audziernika 
2009 r. poz. 1867). 

§ 15. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi MiastaŁ 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LI/1317/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 106 ｦ 14399 ｦ Poz. 1893 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LI/1317/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LI/1317/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZawadzkiego - Klonowica 3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. 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413, zm. 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. W granicach niniejszej zmiany ”lanu brak terenów elementarnych, na których wystę”ują inwe-

stycje celu publicznego, w których za”isane zostaJyby inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

nalewące do zadaL wJasnych gminyŁ 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LI/1317/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

 Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭZawadzkiego - Klonowica 3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. 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413, zm. 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

do ”rojektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL zmia-

ny ”lanu na `rodowisko w dniach od 16 lipca 2010 r. do 6 sierpnia 2010 rŁ oraz ”onownie wyJowonego 
do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL zmiany ”lanu na `rodowisko w dniach od 

10 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym 
integralną czę`ć dokumentacji formalno”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 
1893 

 

  


