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§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 rokuŁ 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Piotr Jasina 
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UCHWAIA NR V/56/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia - Urokｬ w Szczecinie. 

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

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

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

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

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

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

§ 1. 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr IV/68/03 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Urokｬ 
w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Miasta Szczecin, uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 

2008 rŁ, uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Urokｬ w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni okŁ 407 ha, z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) od ”óJnocy - rzeka PJonia; 
2) od wschodu - tereny Jąk i ogrodów dziaJkowych w rejonie cam”ingu ｭLambadaｬ przy ul. Szosa Star-

gardzka, ul. Szosa Stargardzka, za”lecza dziaJek ”rzy ulŁ BaliLskiego i ul. Trzcinowej; 

3) od ”oJudnia - ul. Trzcinowa, granica administracyjna miasta, tereny komercyjne na ”oJudnie od bocz-

nicowego toru kolejowego aw do wiaduktu autostrady; 

4) od zachodu - autostrada, węzeJ autostrady ｭKijewoｬŁ 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek, zwany dalej rysunkiem ”lanu, s”orządzony w skali 

1:2000. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.J.3001.ZL,WS,G,E pow. 48,03 ha; 

2) D.J.3002.ZL,WS,G,E pow. 235,52 ha; 

3) D.J.3003.ZL,G,E pow. 97,73 ha; 

4) D.J.3004.Z,G pow. 2,36 ha; 

5) D.J.3005.KD.A pow. 3,15 ha; 

6) D.J.3006.KD.A pow. 0,48 ha; 

7) D.J.3007.KD.A pow. 0,14 ha; 

8) D.J.3008.KD.A pow. 0,05 ha; 

9) D.J.3009.KD.S pow. 8,44 ha; 

10) D.J.3010.KD.Z pow. 4,74 ha; 

11) D.J.3011.KD.Z pow. 0,18 ha; 

12) D.J.3012.KDW,G pow. 1,80 ha; 

13) D.J.3013.KPR pow. 1,33 ha; 

14) D.J.3014.KS pow. 0,06 ha; 

15) D.J.3015.IT pow. 2,46 ha. 
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§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny funkcji miejskich, jak: turystyka, rekreacja, zieleL ”ubliczna, trans-

”ort drogowy, infrastruktura techniczna oraz tereny le`neŁ Regulacje ”lanu obejmują ”eJną ”roblematykę 
okre`loną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Urokｬ w Szczecinie 

stanowi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJy, skJadający się z arkuszy nr 1, nr 2. 

2Ł Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 

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

źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz o zasadach ich finansowania stanowi źaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4Ł Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, będący in-

tegralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

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

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

1) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy miasta Prawobrzewe - D; 

2) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu administracyjnym: J (osiedle PJonia-_mierdnica-Jezierzyce); 

3) liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu: 3; 

4) liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w ”lanie: 001, 002, ｱ; 
5) symbole ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 

a) ZL,G,E - teren zieleni le`nej, sieci gazowej i elektroenergetycznej, 

b) ZL,WS,G,E - teren zieleni le`nej, wód ”owierzchniowych, sieci gazowej i elektroenergetycznej, 

c) Z,G - teren zieleni naturalnej i sieci gazowej, 

d) IT - teren infrastruktury technicznej, 

e) KD.A - teren dróg ”ublicznych - autostrada, 

f) KD.S - teren drogi publicznej - droga ekspresowa, 

g) KD.Z - teren dróg ”ublicznych - ulica zbiorcza, 

h) KDW,G - teren drogi wewnętrznej i sieci gazowej, 

i) KPR - teren ciągu ”ieszo-rowerowego, 

j) KS - teren parkingu. 

3. W granicach terenów ŚŁJŁ3001ŁźL,WS,G,ś, ŚŁJŁ3002ŁźL,WS,G,ś, ŚŁJŁ3003ŁźL,G,ś, ŚŁJŁ3004Łź,G, 
ŚŁJŁ3012ŁKŚW,G wystę”ują wydzielenia wewnętrzne o symbolu 1ŁG, dla których ustalono odrębne ”rze-

znaczenie i zasady zagospodarowania; symbol literowy G oznacza przeznaczenie terenu dla sieci gazowej. 

4Ł Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnegoŁ 

5Ł 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 

6Ł PeJny tekst ustaleL dla oznaczonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 
terenu elementarnego. 
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§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) gatunki nie”owądane ro`lin: 

a) nie”owądane drzewa i krzewy - gatunki, które ”owinny być eliminowane ”odczas cięć sanitarnych 
i innych zabiegów hodowlanych w drzewostanach, nie stosować w nasadzeniach w lasach oraz 

na terenach zieleni zachowujących ciągJo`ć ”rzestrzenną z lasami; zwarte drzewostany tych ga-

tunków nalewy ”rzebudowywać; do gatunków nie”owądanych nalewą: czeremcha amerykaLska, 
dąb czerwony, jewyna wcinanolistna, robinia akacjowa, `nieguliczka biaJa, tawlina jarzębolistna, 

b) nie”owądane byliny - gatunki ro`lin, które nie mogą być stosowane w nasadzeniach na terenach 

zieleni publicznej i w lasachŁ Stanowiska tych ro`lin ”owinny być zwalczaneŁ Śo gatunków nie-

”owądanych nalewą: barszcz Montegazziego i Sosnowskiego, niecier”ek gruczoJowaty i ”rzyląd-

kowy, rdestowiec ostrokoLczysty i sachaliLski; 
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 sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) Le`ny Kom”leks Promocyjny ｭPuszcze SzczeciLskieｬ - lasy, na których ”rowadzona jest wielofunk-

cyjna i zrównowawona gos”odarka le`na o”arta na integracji celów trwaJej gos”odarki le`nej i aktyw-

nej ochrony przyrody; 

4) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Re-

klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym; 

5) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-

”owiednimi terenami ”ozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych. 

SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”o”rzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

zakazuje się wydzielania ”arkingów z wyJączeniem terenu ŚŁJŁ3014ŁKS 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustalenia ekologiczne obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymczasowego; 

2) zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin oraz gatunków ro`lin niezgodnych z sie-

dliskiem; istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków nie”owądanych lub niezgodnych 
z siedliskiem nalewy sukcesywnie eliminować i zastę”ować gatunkami rodzimymi; 

3) obszar ”lanu ”oJowony w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, 
w związku z czym obowiązują rygory chroniące wystę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze, historyczne, kultu-

rowe i walory krajobrazowe formuJowane dla ”oszczególnych terenów elementarnych, zgodnie z roz”o-

rządzeniami Wojewody źachodnio”omorskiego w s”rawie SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego 
ｭPuszcza Bukowaｬ i Planu ochrony dla niego; 

4) obszar ”lanu ”oJowony w granicach Systemu Zieleni Miejskiej, z wyJączeniem terenu ŚŁJŁ3005ŁKŚŁA; 
zakazuje się zagos”odarowania terenu w s”osób utrudniający czynną lub bierną migrację ro`lin 
i zwierząt zgodnie z zasadą ciągJo`ci ”rzestrzennej ekosystemu; 

5) czę`ć obszaru ”lanu ”oJowona w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 pod 

nazwą ｭWzgórza Bukoweｬ PLH320020, w którym znajdują się siedliska ”rzyrodnicze oraz siedliska 
ro`lin i zwierząt będące ”rzedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000; zakazuje się ”odejmowania 
dziaJaL mogących w istotny s”osób ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych lub siedlisk gatunków ro-

`lin i zwierząt lub w”Jynąć negatywnie na gatunki dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Na-

tura 2000, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody; 

6) dziaJania nie związane z ”rowadzeniem gos”odarki le`nej realizuje się ”od warunkiem ”odjęcia dziaJaL 
minimalizujących i ograniczających mowliwo`ć negatywnego w”Jywu na stan siedlisk ”rzyrodniczych 

oraz chronione gatunki ro`lin i zwierząt w obrębie obszaru objętego niniejszym ”lanem oraz w jego są-
siedztwie - wszelkie ”race będą wykonywane ”oza okresem lęgowym oraz okresem wegetacji ro`lin; 
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7) ”lanowane ”rzedsięwzięcia realizuje się ”o ”rze”rowadzonym ”ostę”owaniu w sprawie oceny oddzia-

Jywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko i na obszar Natura 2000, wynikającym z ”rze”isów odrębnych; 
8) obowiązuje ochrona dziko wystę”ujących ro`lin i zwierząt oraz ich siedlisk objętych ochroną na ”od-

stawie przepisów o ochronie przyrody; 

9) do chwili uchwalenia ochrony, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na obszarach proponowanych 

do objęcia szczególnymi formami ochrony ”rzyrody, obowiązują zakazy i nakazy stanowiące ustalenia 
niniejszego planu. 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam; 
2) do”uszcza się zachowanie zabudowy i dotychczasowego uwytkowania terenu, niezgodnych z ”rze-

znaczeniem terenu, lecz istniejących legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego planu - do czasu 

zmiany zagospodarowania i przeznaczenia terenu na zgodne z planem; 

3) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego niezgodnego z ”rzeznaczeniem terenu, za wyjątkiem: 
a) za”leczy budowy związanej z realizacją inwestycji dla innych dziaJek budowlanych, 
b) zastosowania rozwiązaL ”rzej`ciowych związanych z realizacją ”lanu, 
c) rozwiązaL do”uszczonych w ustaleniach szczegóJowych ”lanu, 
d) infrastruktury telekomunikacyjnej; 

4) czę`ć obszaru ”lanu ”oJowona w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, 
oznaczonej na rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowa-

nia od”owiednich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych obowiązujących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociąguŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego i nowego zagospodarowania tymczasowego, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) przebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysunku 

planu; 

3) okre`lone w ustaleniach szczegóJowych zasady ”arcelacji, w tym zakaz wtórnych ”odziaJów terenu, 
nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek gruntu dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych, sieci inwynie-

ryjnych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej; 

4) okre`lone na rysunku ”lanu granice terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych wyznaczają 
granice ”odziaJów ”arcelacyjnychŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 
2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać będą: 

a) D.J.3009.KD.S - ”oJączenie z lewobrzewną czę`cią miasta oraz wylot z miasta w kierunku wschod-

nim, w kierunku Bydgoszczy i Torunia, 

b) D.J.3010.KD.Z i D.J.3011.KD.Z (ul. Trzcinowa) - za”ewnią ”oJączenie z osiedlami: Kijewo, Majowe, 

Klęskowo, Bukowe, oraz _mierdnica i Jezierzyce; 

3) poza obszarem planu przebiega autostrada A-6 bez mowliwo`ci obsJugi ”rzylegJych terenów, ”oJowo-

nych w granicach planu; 

4) ”rzebiegi ciągów ”ieszych i `ciewek rowerowych, ”rzedstawione na rysunku ”lanu, są ”rzebiegami 
”rzybliwonymi. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciąg ”ieszo-rowerowy oraz wydzielenia wewnętrzne w terenach innych niw 
drogowe wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci 
uzbrojenia miejskiego, z zastrzeweniem ”kt 9, 10, 11, 12; 

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej miejskiej sieci wodociągowej zasilanej ”o”rzez ist-

niejącą magistralę i sieć wodociągową w ulicach: BaliLskiego i Trzcinowej; 

3) 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 za”ewnienia wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw-

”owarowych; 
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4) od”rowadzanie wód o”adowych do istniejących cieków: Nieduwiedzianka, Trawna, Leszczyniec z za-

stosowaniem tam gdzie jest to niezbędne, ”iaskowników i se”aratorów substancji ro”o”ochodnych, 
lub bez”o`rednio do gruntu; 

5) do”uszcza się zasilanie w energię elektryczną z istniejących na”owietrznych linii i sieci elektroenerge-

tycznych 15 kV ”o”rzez istniejące stacje transformatorowe 15ł0,4 kV (poza obszarem planu) oraz 

istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych 0,4 kV; 

6) nowe i przebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne; ustalenie to nie dotyczy 
wymienionych w ustaleniach szczegóJowych linii 15 kV i 110 kV; 

7) 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; 

8) do”uszcza się ”rzebudowę ”rzewodów infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów i ”rze-

biegów w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 
9) do”uszcza się lokalizację sieci i inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w planie 

funkcje w terenach innych niw wymienione w pkt 1, z zastrzeweniem ”kt 12, 13; 

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

struktury telekomunikacyjnej; 

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

12) zakazuje się, zastrzeweniem ”kt 10 i 11, lokalizacji nowych inwynieryjnych obiektów budowlanych nie 
związanych z funkcją autostrady w odlegJo`ci do 50,0 m od skrajnej zewnętrznej krawędzi jezdni au-

tostrady, przy czym zakaz nie dotyczy: 

a) ”rzebudowy, rozbudowy, remontu istniejących, 
b) realizacji ciągu ”ieszo-rowerowego w terenie D.J.3013.KPR i ciągu ”ieszo-jezdnego w terenie 

D.J.3012.KDW,G wraz z ich uzbrojeniem; 

13) zakazuje się, z zastrzeweniem ”kt 10 i 11, lokalizacji nowych inwynieryjnych obiektów budowlanych 
nie związanych z funkcją drogi eks”resowej, w ”asie terenu ”rzylegJym do drogi eks”resowej okre-

`lonym na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, przy czym zakaz nie dotyczy: 

a) ”rzebudowy, rozbudowy, remontu istniejących, 
b) realizacji rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych w terenie D.J.3015.IT. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny D.J.3001.ZL,WS,G,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, wody `ródlądowe (ciek Nieduwiedzianka, KieJ”iLski staw), sieć 
gazowa i elektroenergetyczna; 

2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem ”kt 3; do”uszcza się: 
a) zabudowę związaną z gos”odarką le`ną, 
b) ”rowadzenie ciągów ”ieszych, szlaków turystycznych, `ciewek edukacyjnych it”Ł, 
c) lokalizację urządzeL turystycznych n”Ł: wiewe widokowe, miejsca widokowe; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1ŁG, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg wyso-

kiego i `redniego ci`nieniaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedlisk ”rzyrodniczych, ozna-

czonych na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających ochronie; obowią-
zuje § 6 ust. 2 pkt 5-8; 

3) nakazuje się zachowanie szuwar i Jozowisk wystę”ujących ”rzy brzegu KieJ”iLskiego Stawu; 

4) zakazuje się zalesiania Jąk i muraw `ródle`nych; 
5) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) wycinki sJuwącej zachowaniu w odpowiednim stanie ochrony siedlisk przyrodniczych, 
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c) eliminacji obcych gatunków ro`lin zagrawających rodzimym gatunków, 
d) niezbędnej wycinki związanej z utrzymaniem i realizacją sieci inwynieryjnej; 

6) zakazuje się dziaJaL ”owodujących ”ogorszenie stosunków wodnych jeweli nie sJuwą one ochronie 

”rzyrody, gos”odarce wodnej lub gos”odarce le`nej; 
7) w granicach wydzielenia 1ŁG zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-

cych zagrozić trwaJo`ci gazociągów ”odczas ich eks”loatacji; 
8) fragment terenu o walorach naturalnych, cenny ”rzyrodniczo (KieJ”iLski Staw), oznaczony na rysunku 

planu symbolem UE-3, ”ro”onowany do objęcia formą ochrony ”rzyrody jako uwytek ekologiczny; 
w granicach terenu zakazuje się: 
a) zabudowy i zmiany s”osobu uwytkowania terenu oraz ”rzeksztaJcenia zbiornika wodnego, 

b) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeweli nie sJuwą one ochronie ”rzyrody, gos”odarce 
wodnej lub rybackiej; 

9) do”uszcza się budowę trwaJego ”rogu na wy”Jywie strumienia Nieduwiedzianka, stabilizującego 
optymalny poziom wody w Stawie KieJ”iLskim; 

10) ”ro”onowany ”omnik ”rzyrody: dąb szy”uJkowy ”rzy `ciewce le`nejŁ 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z programem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z planem 

ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ oraz z planem ochrony obszaru 

Natura 2000; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, 
mŁinŁ ograniczenie caJkowitej wysoko`ci obiektów budowlanych do wysoko`ci okre`lonej w doku-

mentacji rejestracyjnej lotniska Szczecin-Śąbie; 
3) orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego w charakterze `ciewki le`nej, okre`lony na rysunku ”lanu; 
4) ciąg widokowy, okre`lony na rysunku ”lanu; 
5) do”uszcza się zachowanie istniejących obiektów gos”odarczych ”rzy KieJ”iLskim Stawie bez mowli-

wo`ci ich rozbudowy; 
6) nakazuje się odsJonięcie i zabezpieczenie ruin po dawnej osadzie Urok, oznaczonych orientacyjnie na 

rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nejŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) zakazuje się bez”o`redniej obsJugi z terenu autostrady A-6; 

2) dojazd z terenu D.J.3010.KD.Z i ŚŁJŁ3012ŁKŚW,G oraz dostę” z terenu ciągu ”ieszo - rowerowego 

D.J.3013.KPR. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia Ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej 35 m na stronę od 
osi gazociągu, oznaczony na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu w gra-

nicach wydzielenia 1ŁG; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy i remontu w granicach wy-

dzielenia 1.G; 

3) napowietrzna elektroenergetyczna linia 110 kV z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku 
planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) elektroenergetyczne linie napowietrzne 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) ustala się realizację kanalizacji deszczowej, z zrzutem wód deszczowych ”o ”odczyszczeniu tam 
gdzie to niezbędne w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych, w s”osób nie naruszają-
cy sytemu korzeniowego drzew (metodą ”rzecisku sterowanego) oraz nie ”owodujący wyJączenia 
gruntów z ”rodukcji le`nej, na dJugo`ci od granicy terenu elementarnego ŚŁJŁ3013ŁKPR do cieku 
Nieduwiedzianka (czę`ciowo w ”rzecince le`nej ｭTrｬ ”od linią energetyczną); ”rzybliwony ”rzebieg ka-

nalizacji oznaczono na rysunku planu. 
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§ 8. Teren elementarny D.J.3002.ZL,WS,G,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, wody `ródlądowe (ciek Trawna, Leszczyniec, Lisi Potok), sieć 
gazowa i elektroenergetyczna; 

2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem ”kt 3; do”uszcza się: 
a) zabudowę związaną z gos”odarką le`ną, 
b) ”rowadzenie ciągów ”ieszych, szlaków turystycznych, `ciewek edukacyjnych it”Ł, 
c) lokalizację urządzeL turystycznych, n”Ł wiewe widokowe, miejsca widokowe; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1ŁG, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg wyso-

kiego i `redniego ci`nieniaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedlisk ”rzyrodniczych, ozna-

czonych na rysunku ”lanu oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających ochronie, obowiązu-

je § 6 ust. 2 pkt 5-8; 

3) nakazuje się zachowanie szuwar i Jozowisk; 

4) zakazuje się zalesiania Jąk i muraw `ródle`nych; 
5) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) wycinki sJuwącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony siedlisk przyrodniczych, 

c) eliminacji obcych gatunków ro`lin zagrawających rodzimym gatunków, 
d) niezbędnej wycinki związanej z utrzymaniem i realizacją sieci inwynieryjnej; 

6) zakazuje się dziaJaL ”owodujących ”ogorszenie stosunków wodnych jeweli nie sJuwą ochronie przyro-

dy albo gospodarce wodnej; 

7) w granicach wydzielenia 1ŁG zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-
cych zagrozić trwaJo`ci gazociągów ”odczas ich eks”loatacji; 

8) fragmenty terenu o walorach naturalnych, cenne przyrodniczo (Wilcze Bagno, mokradJa `ródle`ne), 
oznaczone na rysunku planu symbolami UE-1, UE-2, UE-12, ”lanowane do objęcia formą ochrony 
”rzyrody jako uwytki ekologiczne, zgodnie z Programem Ochrony Przyrody stanowiącym czę`ć ”lanu 
urządzenia lasu dla Nadle`nictwa Gryfino; 

9) fragment terenu o walorach naturalnych, oznaczony na rysunku planu symbolem UE-10, proponowa-

ny do objęcia formą ochrony ”rzyrody jako uwytek ekologiczny; w obszarze zakazuje się zabudowy 
i zmiany s”osobu uwytkowania terenu, wykonywania ”rac ziemnych znieksztaJcających rzeubę terenu 
oraz zmian stosunków wodnych je`li nie sJuwą one ochronie ”rzyrody; 

10) do”uszcza się budowę trwaJego ”rogu na wy”Jywie strumienia Trawna, stabilizującego o”tymalny 
poziom wody w zbiorniku wodnym; 

11) proponowany pomnik ”rzyrody: gru”a buków zwyczajnychŁ 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z programem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z planem 

ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ oraz z planem ochrony obszaru 

Natura 2000; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego w charakterze `ciewki le`nej okre`lony na rysunku planu; 

3) ”unkty widokowe okre`lone na rysunku ”lanu; 
4) nakazuje się odsJonięcie i zabezpieczenie ruin po dawnej osadzie Urok, oznaczonych orientacyjnie na 

rysunku planu oraz zachowanie i eks”ozycję ”ojedynczych drzew egzotycznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nejŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) zakazuje się bez”o`redniej obsJugi z autostrady A-6; 

2) dojazd z terenów: ŚŁJŁ3010ŁKŚŁź, ŚŁJŁ3011ŁKŚŁź (ulŁ Trzcinowa) i D.J.3012.KDW,G. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia Ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej 35 m na stronę od 
osi gazociągu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu w granicach wydzielenia 1.G; 

obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy i remontu w granicach wy-

dzielenia 1.G; 

3) napowietrzna elektroenergetyczna linia 110 kV z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku 
planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) elektroenergetyczne linie napowietrzne 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 9. Teren elementarny D.J.3003.ZL,G,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, sieć gazowa i elektroenergetyczna; 

2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem ”kt 3; do”uszcza się: 
a) zabudowę związaną z gos”odarką le`ną, 
b) ”rowadzenie ciągów ”ieszych, szlaków turystycznych, `ciewek edukacyjnych it”Ł, 
c) lokalizację urządzeL turystycznych n”Ł: wiewe widokowe, miejsca widokowe; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1ŁG, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg wyso-

kiego i `redniego ci`nieniaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedlisk ”rzyrodniczych, ozna-

czonych na rysunku ”lanu oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających ochronie; obowiązu-

je § 6 ust. 2 pkt 5-8; 

3) nakazuje się zachowanie szuwar i Jozowisk; 
4) zakazuje się zalesiania Jąk i muraw `ródle`nych; 
5) zakazuje się dziaJaL ”owodujących ”ogorszenie stosunków wodnych jeweli nie sJuwą one ochronie 

przyrody albo gospodarce wodnej, w tym ”ogJębiania istniejących rowów melioracyjnych; 
6) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) wycinki sJuwącej zachowaniu w odpowiednim stanie ochrony siedlisk przyrodniczych, 

c) eliminacji obcych gatunków ro`lin zagrawających rodzimym gatunków, 
d) wycinki związanej z wymogami ochrony ”rzeciw”owodziowej dla obszaru narawonego na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi, 
e) niezbędnej wycinki związanej z utrzymaniem i realizacją sieci inwynieryjnej; 

7) w granicach wydzielenia 1ŁG zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-
cych zagrozić trwaJo`ci gazociągów ”odczas ich eks”loatacji; 

8) czę`ć terenu, oznaczona na rysunku ”lanu symbolem źPK-12, o walorach naturalnych do objęcia 
formą ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-Krajobrazowy ｭŚolina - PJoniｬ; w granicach obszaru 

zakazuje się: 
a) ”rzeksztaJcania rzeuby terenu, 
b) wznoszenia budowli w dolinie rzeki ”rzerywających ciągJo`ć ukJadów ekologicznych, 
c) wycinania drzew na zboczach doliny rzeki; 

9) czę`ć terenu, oznaczona na rysunku ”lanu, ”oJowona w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi; zakazuje się zmiany uksztaJtowania terenu w s”osób ograniczający ”rze”Jyw wód ”owo-

dziowych, za wyjątkiem robót związanych z regulacją rzeki PJonia na ”odstawie ”rze”isów ”rawa 
wodnego. 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z programem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z planem 

ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ oraz z planem ochrony obszaru 

Natura 2000; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego, okre`lony na rysunku ”lanu, w charakterze `ciewki le`nejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nejŁ 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) zakazuje się bez”o`redniej obsJugi z autostrady A-6; 

2) do czasu przebudowy ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej dostę” z ulicy Szosa 

Stargardzka; 

3) po przebudowie ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej dostę” z drogi wewnętrznej 
(poza obszarem planu) poprzez teren D.J.3004.Z,G. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia Ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej 35 m na stronę od 
osi gazociągu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu w granicach wydzielenia 1.G; 

obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy i remontu w granicach wy-

dzielenia 1.G; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 150 mm nieczynny - do likwidacji; 

4) napowietrzna elektroenergetyczna linia 110 kV z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku 

planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) elektroenergetyczne linie napowietrzne 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 10. Teren elementarny D.J.3004.Z,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleL naturalna, sieć gazowa; 
2) teren wydzielenia wewnętrznego 1ŁG, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg wyso-

kiego i `redniego ci`nieniaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 
a) cięć sanitarnych, 
b) niezbędnej wycinki związanej z eliminacją obcych gatunków ro`lin zagrawających rodzimym ga-

tunkom, 

c) wycinki związanej z utrzymaniem i realizacją sieci inwynieryjnej; 
2) w granicach wydzielenia 1ŁG zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-

cych zagrozić trwaJo`ci gazociągów ”odczas ich eks”loatacjiŁ 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu, za wyjątkiem realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej; obowiązuje 
§ 6 ust. 3 pkt 4; 

2) orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego okre`lony na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) do czasu przebudowy ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej dojazd z ulicy Szosa 

Stargardzka; 

2) po przebudowie ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej dojazd z terenu projektowa-

nej drogi wewnętrznej (”oza obszarem ”lanu)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia Ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej 35 m na stronę od 
osi gazociągu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu w granicach wydzielenia 1.G; 

obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu w grani-

cach wydzielenia 1.G; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 150 mm nieczynny - do likwidacji. 

§ 11. Teren elementarny D.J.3005.KD.A 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - autostrada. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) utrzymanie istniejącego zadrzewienia nie kolidującego z rozbudową węzJa drogowego lub realizacją 
sieci inwynieryjnej; 

2) nakazuje się w”rowadzenie systemu ogrodzeL chroniących zwierzęta ”rzed wtargnięciem na drogę; 
3) zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówneŁ 

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

zakazuje się zagos”odarowania nie związanego z funkcją drogowąŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

teren ”rzeznaczony na rozbudowę węzJa bezkolizyjnego (ｭKijewoｬ) autostrady A-6 z drogą eks”resową 

(ul. Szosa Stargardzka). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) magistrale wodociągowe o `rednicach: 1200 mm, 700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) gazociąg wysokiego ci`nienia Ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej 35 m na stronę od 
osi gazociągu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w tere-

nie elementarnym; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 150 mm nieczynny - do likwidacji; 

5) sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej 

w terenie elementarnym; 

6) ustala się realizację rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 
7) do”uszcza się realizację sieci i inwynieryjnych urządzeL sieciowych sJuwących do obsJugi drogiŁ 

§ 12. Teren elementarny D.J.3006.KD.A 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - autostrada. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) utrzymanie istniejącego zadrzewienia nie kolidującego z ”oszerzeniem ”asa drogowego lub realizacją 
sieci inwynieryjnej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie systemu ogrodzeL chroniących zwierzęta ”rzed wtargnięciem na drogęŁ 

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

zakazuje się zagos”odarowania nie związanego z funkcją drogowąŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 

”ubliczne okre`lone w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

teren przeznaczony na poszerzenie pasa drogowego autostrady A - 6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

napowietrzna elektroenergetyczna linia 110 kV z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku 

planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 13. Teren elementarny D.J.3007.KD.A 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - autostrada. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) utrzymanie istniejącego zadrzewienia nie kolidującego z ”oszerzeniem ”asa drogowego lub realizacją 
sieci inwynieryjnej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie systemu ogrodzeL chroniących zwierzęta ”rzed wtargnięciem na drogęŁ 

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

zakazuje się zagos”odarowania nie związanego z funkcją drogowąŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

teren przeznaczony na poszerzenie pasa drogowego autostrady A - 6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej 35,0 m na stronę od osi gazociągu wysokiego ci`nie-

nia Ø 250 mm oznaczonej na rysunku ”lanu; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) czę`ć terenu w zasięgu oddziaJywania na”owietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV oznaczonej na 

rysunku planu. 

§ 14. Teren elementarny D.J.3008.KD.A 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - autostrada. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) utrzymanie istniejącego zadrzewienia nie kolidującego z ”oszerzeniem ”asa drogowego lub realizacją 
sieci inwynieryjnej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie systemu ogrodzeL chroniących zwierzęta ”rzed wtargnięciem na drogęŁ 

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

zakazuje się zagos”odarowania nie związanego z funkcją drogowąŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogi 
”ubliczne okre`lone w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

teren przeznaczony na poszerzenie pasa drogowego autostrady A - 6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej 35,0 m na stronę od osi gazociągu wysokiego ci`nie-

nia Ø 250 mm oznaczonej na rysunku ”lanu; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) czę`ć terenu w zasięgu oddziaJywania na”owietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV oznaczonej na 

rysunku planu. 

§ 15. Teren elementarny D.J.3009.KD.S 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - droga ekspresowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się wzdJuw drogi eks”resowej w”rowadzenie systemu ogrodzeL chroniących zwierzęta ”rzed 
wtargnięciem na drogę; 

2) zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówne; 
3) nakazuje się budowę ”rzej`ć w tunelu lub ”rze”ustów umowliwiających swobodne ”rzemieszczanie 

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

ustala się zagos”odarowanie tymczasowe, do czasu ”rzebudowy ulŁ Szosa Stargardzka do parame-

trów drogi eks”resowej, w zakresie: 

a) rozwiązaL obsJugi komunikacyjnej ”rzylegJych terenów: Ś.J.3003.ZL,G,E, D.J.3004.Z,G oraz te-

renów: stacji ”aliw i ogrodów dziaJkowych zlokalizowanych ”oza obszarem ”lanu, 
b) ”oJączenia z ulicą dojazdową (zlokalizowaną ”oza obszarem ”lanu)Ł 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 51,6 m do 70,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”oJączenie drogi eks”resowej z autostradą A-6 realizuje się w formie węzJa bezkolizyjnego; 
2) zakazuje się bez”o`redniej obsJugi terenów ”rzylegJych, z jezdni gJównych drogi eks”resowej; 
3) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o minimum dwa ”asy ruchuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) magistrale wodociągowe o `rednicach: 1200 mm, 700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu; 

2) kolektor deszczowy Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wej sieci w terenie elementarnym; 

3) elektroenergetyczne linie napowietrzne 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

5) do”uszcza się realizację sieci i inwynieryjnych urządzeL sieciowych sJuwących do obsJugi drogi eks”re-

sowej. 

§ 16. Teren elementarny D.J.3010.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się w”rowadzenie zieleni niskiej w ”asie terenu ”omiędzy `ciewką rowerową i jezdnią; 
2) wszelkie dziaJania muszą uwzględniać budowę ”rze”ustów dla zwierząt, zwJaszcza w miejscach krzy-

wowania się drogi z ciekami wodnymi. 

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

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycji nawierzchni ciągu ”ieszo - rowerowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających (w granicach gminy Szczecin) zmienna od 13,5 m do 38,2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się ”rzekrój: 

a) jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, 
b) ciąg ”ieszo - rowerowy szeroko`ci 3,5 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szeroko`ci 3,0 m, 

c) na fragmencie ulicy (w granicach gminy Szczecin) chodnik, ”o stronie ”oJudniowej, o szeroko`ci 
2,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) ustala się realizację ”rze”ustów drogowych na ciekach: Nieduwiedzianka, Lisi Potok, Leszczyniec; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 17. Teren elementarny D.J.3011.KD.Z (ul. Trzcinowa) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się w”rowadzenie zielni niskiej w ”asie terenu ”omiędzy `ciewką rowerową i jezdnią; 
2) wszelkie dziaJania muszą uwzględniać budowę ”rze”ustów dla zwierząt, zwJaszcza w miejscach krzy-

wowania się drogi z ciekami wodnymi. 

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

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycji nawierzchni ciągu ”ieszo - rowerowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć terenu (w granicach gminy Szczecin) zmienna od 11,2 m do 14,6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

w granicach terenu (w granicach gminy Szczecin) realizuje się ciąg ”ieszo - rowerowy o szeroko`ci 
3,5 m oraz ”as zieleni szeroko`ci 3,0 m, oddzielający ciąg ”ieszo - rowerowy od jezdni. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 18. Teren elementarny D.J.3012.KDW,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna i sieć gazowa; 
2) teren wydzielenia wewnętrznego 1ŁG, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg wyso-

kiego i `redniego ci`nieniaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się ochronę skar” ”rzed erozją; 
2) w granicach wydzielenia 1ŁG zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia prac mogą-

cych zagrozić trwaJo`ci gazociągów ”odczas ich eks”loatacjiŁ 

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

droga o nawierzchni gruntowej, do”uszcza się jej ule”szenie ”o”rzez zastosowanie innych materiaJówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
wewnętrzną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 16,0 m do 23,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego; 

2) do”uszcza się ”o”rowadzenie `ciewki rowerowejŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia Ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej 35 m na stronę od 
osi gazociągu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu w granicach wydzielenia 1.G; 

obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu w grani-

cach wydzielenia 1.G; 

3) napowietrzna elektroenergetyczna linia 110 kV z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku 
planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 
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4) elektroenergetyczne linie napowietrzne 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych nie kolidujących z ”rowadzoną gos”odarką le`nąŁ 

§ 19. Teren elementarny D.J.3013.KPR 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-rowerowy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się w”rowadzenie zieleni niskiej w pasie terenu ”omiędzy `ciewką rowerową a ciągiem ”ieszym; 
2) nakazuje się ochronę skar” ”rzed erozją ”o”rzez ich zagos”odarowanie zielenią niskąŁ 

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

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycji nawierzchni ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ustala się dostę” ogólny; 
2) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ciąg ”ie-

szo-rowerowy; 

3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,7 m do 31,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się szeroko`ć: 
a) dwukierunkowej `ciewki rowerowej 2,5 m, 

b) ciągu ”ieszego 2,0 m; 

2) `ciewka rowerowa oddzielona od ciągu ”ieszego ”asem zieleni o minimalnej szer. 1,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia Ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej 35 m na stronę od 
osi gazociągu, oznaczonym na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

w granicach wydzielenia 1ŁG; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 4; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 20. Teren elementarny D.J.3014.KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% terenu elementarnego; 
2) nakazuje się realizację miejsc ”ostojowych o nawierzchni przepuszczalnej; 

3) do”uszcza się konieczną wycinkę istniejących drzew, w tym ”ojedynczych egzem”larzy warto`cio-

wego drzewostanu, ze względu na usytuowanie miejsc ”ostojowych i dojazdu do nich. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu, za wyjątkiem realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej; 
2) dopuszcza się grodzenie terenu w formie awurowejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z terenu D.J.3010.KD.Z. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 21. Teren elementarny D.J.3015.IT 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: korytarz infrastruktury technicznej. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

utrzymanie istniejącej zieleni nie kolidującej z przebiegiem sieci. 

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

do”uszcza się realizację nawierzchni utwardzonejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dostę” od strony ulŁ BaliLskiego (”oza obszarem ”lanu)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej 

sieci w terenie elementarnym; 

2) elektroenergetyczne linie napowietrzne 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) ustala się realizację rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 
RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 22. Ustala się 0% stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla caJego obszaru ”lanuŁ 

§ 23. Grunty le`ne ”osiadające zgodę na zmianę ”rzeznaczenia na cele niele`ne: 

1) Śecyzja Ministra Ochrony _rodowiska źasobów Naturalnych i Le`nictwa, znak: GG-14-B-2120/194/94 

z dnia 12 maja 1994 r., 

2) Decyzja Ministra _rodowiska, znak: źS-W-2120-134-6/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. 

§ 24. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta SzczecinŁ 

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

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

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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źaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr V/56/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 lutego 2011 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr V/56/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 lutego 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/56/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 lutego 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/56/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego osiedla ｭPJonia - Urokｬ 
w Szczecinie. 

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

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

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

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

poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) okre`la się nastę”ujący s”osób reali-
zacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) - 

zadania wJasne gminyŁ 

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

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w ro-

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulicŁ 

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

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu 

elementarnego 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 D.J.3001.ZL,WS,G,E Budowa kanalizacji deszczowej. 

2 D.J.3010.KD.Z Projektowana ulica zbiorcza po terenie zlikwidowanej linii kolejowej. Przewidywana 

budowa jezdni, jednostronnego chodnika oraz ciągu ”ieszo - rowerowego. Budowa 

”rze”ustów dla cieków wodnychŁ 
3 D.J.3011.KD.Z ul. Trzcinowa - istniejąca ulica lokalnaŁ Przewidywana rozbudowa do ”arametrów ulicy 

zbiorczejŁ Przewidywana budowa jednostronnego ciągu ”ieszo - rowerowego (w 

granicach planu). 

4 D.J.3013.KPR Przewidywana budowa dwukierunkowej `ciewki rowerowej i ciągu ”ieszegoŁ Budowa 
kanalizacji deszczowej. 

5 D.J.3014.KS Projektowany ”arking dla samochodów osobowychŁ Przewidywana budowa ”arkinguŁ 
6 D.J.3005.KD.A; 

D.J.3015.IT 
Budowa rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 

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

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i o ochronie `rodowiskaŁ 
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2Ł S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno 
- technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki okre`lonej w art. 3 pkt 10 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska (tŁjŁ ŚzŁ U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150: zm. 

z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, 

poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, 

Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, 

poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, 

poz. 1498), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 

Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 

poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowejŁ 

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

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na ”odstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 

7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97, zm. z 2010 r. Nr 47, poz. 278), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodo-

ciągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie plany rozwoju 

i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625: zm. Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, 

Nr 130, poz. 905; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 

Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/56/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Urokｬ w Szczecinie 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717: zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 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, 
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zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

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

§ 1. 1. Do projektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Urokｬ w Szczecinie, 
wyJowonego dwa razy do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, w dniach: 

1) od 24 lutego 2010 r. do 18 marca 2010 r. - wniesiono 2 uwagi zgodnie wykazem uwag stanowią-
cym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych, 

2) od 10 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. - nie wniesiono wadnej uwagiŁ 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin w dniu 19 kwietnia 2010 rŁ roz”atrzyJ zJowone uwagiŁ 

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

1. Uwaga nr 1 dotyczy terenu elementarnego ŚŁJŁ3009ŁKŚŁS ”rzeznaczonego na drogę eks”resową 
S10Ł Generalna Śyrekcja Śróg Krajowych i Autostrad OddziaJ w Szczecinie wnosi o: 

1) w”rowadzenie zakazu obsJugi ”rzylegJego terenu z jezdni gJównych drogi eks”resowej S10, a więc 
zakazu jakichkolwiek zjazdów z tej drogi: na teren kom”leksu le`nego, na teren korytarza techniczne-

go, na teren stacji paliw Stell, na ul. BaliLskiego, 
2) zmianę szeroko`ci ”asa drogowego drogi ekspresowej na minimalny normatywny 50 m. 

Uwaga uwzględnionaŁ W terenie drogowym ŚŁJŁ3009ŁKŚŁS w”rowadzono zakaz bez”o`redniej ob-

sJugi terenów ”rzylegJych z planowanej drogi ekspresowej, a tym samym zakaz bez”o`redniego zjazdu 
z drogi na stację ”aliw Shell i zakaz realizacji węzJa w rejonie ul. BaliLskiegoŁ Poszerzono ”as drogowy 
”od realizację ”rzyszJej drogi eks”resowej od 51 m do 70,6 m. 

2. Uwaga nr 2 dotyczy terenu elementarnego D.J.3015.IT przeznaczonego na korytarz infrastruktury 

technicznej. Generalna Śyrekcja Śróg Krajowych i Autostrad OddziaJ w Szczecinie wnosi o odsunięcie 
”lanowanego ”rzebiegu rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych wzdJuw ”rzyszJej drogi eks”resowej na 
odlegJo`ć minŁ 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, gdyw jej zdaniem droga eks”resowa lewy w ｭterenie 
”oza obszarem zabudowyｬ, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. Uwaga czę`ciowo 
uwzględnionaŁ Poszerzono teren elementarny D.J.3015.IT, w którym ”rojektuje się rurociąg tJoczny `cie-

ków sanitarnych na stronę lasu, ”o ”oJudniowej stronie drogi eks”resowej, w celu umowliwienia zlokali-
zowania rurociągu w odlegJo`ci minŁ 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ”rzyszJej drogi eks”resowej 
oraz dojazdu do niego od strony ul. BaliLskiegoŁ OdlegJo`ć 40 m jest odlegJo`cią normatywną wJa`ciwą 
dla obszaru ｭ”oza terenem zabudowyｬŁ Planowana droga eks”resowa ”o `ladzie ulŁ Szosa Stargardzka 

przebiega w granicach miasta Szczecin, w obszarze o miejskich zasadach zainwestowania i nalewy ”rzy-

jąć, we ”rzebiega ona ｭw terenie zabudowyｬŁ Poza tym brak ”rojektu drogi eks”resowej uniemowliwia 
okre`lenie zewnętrznej krawędzi jezdniŁ 
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UCHWAIA NR V/57/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭvelechowa - Ostrowskaｬ w Szczecinie. 

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

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

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

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

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

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


