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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/1057/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBukowe - boisko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) 

stwierdza się: 

na obszarze ”lanu nie wystę”ują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkaLców, stanowiące zadania wJasne gminy. 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLII/1057/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭBukowe - boiskoｬ w Szczecinie 

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

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

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

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

Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

do ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-

dowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji for-

malnoprawnej prac planistycznych. 
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UCHWAIA NR XXXIX/411/09 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 23 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNarutowicza IIｬ w Szczecinku. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miasta Szczecinek 

uchwala, co nastę”uje: 
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ROźŚźIAI I 
PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXVIII/320/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNarutowicza IIｬ w Szczecinku uchwalonego uchwaJą Nr XXXIX/362/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

5 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 1729), zmienioną uchwaJą 
Nr XXXVIII/400/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 ”audziernika 2009 r. w sprawie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭNarutowicza IIｬ w Szczecinku, obejmującej tereny 
oznaczone symbolami: 35 źP, 36 Ułź, 53 KŚz oraz czę`ci terenów oznaczone symbolami: 26 ZP, 51 KDl, 

”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Szczecinek, ”rzyjętym uchwaJą Nr XV/144/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 r., 

zmienionym uchwaJą Nr XXXII/342/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2009 r. uchwala się 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNarutowicza IIｬ w Szczecinku o po-

wierzchni 2,76 ha, oznaczonego na rysunku planu w skali 1: 1000. 

2. Przedmiotem ”lanu są tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usJug; 
zieleni publicznej; drogi publicznej klasy zbiorczej; drogi publicznej klasy lokalnej; drogi publicznej klasy 

dojazdowej; parkingu publicznego. 

3. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu - stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinek - 

stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu - stanowiące zaJącznik 
nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4. 

4. Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego ”lanem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) linie zabudowy obowiązujące; 
4) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

5) budynki ”rzeznaczone do rozbiórki; 
6) granice strefy ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WIII. 

5. Ustala się ”odziaJ obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na nastę”ujące tereny: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usJug, oznaczone symbolami: 1 MW,U; 

2 MW,U; 3 MW,U; 

2) zieleni publicznej, oznaczony symbolem 4 ZP; 

3) drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem 5 KD-Z; 

4) drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem 6 KD-L; 

5) drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem 7 KD-D; 

6) parkingu publicznego, oznaczony symbolem 8 KD-P. 

6. Oznaczenia cyfrowe wystę”ujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter 
”orządkowyŁ 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć liczoną od poziomu powierzchni terenu 

”rzy najniwszym wej`ciu do budynku do najwywszej kalenicy dachu lub najwywej ”oJowonej ”owierzch-

ni przekrycia dachu; 

2) linii zabudowy obowiązującej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”rzy której musi być umieszczona `cia-

na frontowa lub boczna lokalizowanego budynku lub co najmniej 70% jej dJugo`ci bez ”rawa jej ”rze-

kraczania w kierunku linii rozgraniczającej, ”rzy czym mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy ta-

kie elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna oraz inne detale o wy-

sięgu nie większym niw 1,0 m; 
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3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której mowe być umieszczona 

`ciana frontowa lub boczna lokalizowanego budynku bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku linii roz-

graniczającej, ”rzy czym mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy elementy architektoniczne, 

o których mowa w pkt 2 oraz inne detale o wysięgu nie większym niw 1,5 m; 

4) dziaJce budowlanej - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną w my`l definicji ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu. 

ROźŚźIAI II 
OGÓLNś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usJug (MW,U), w ramach 

dziaJki budowlanej do”uszcza się lokalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usJu-

gowymi, zajmującymi nie więcej niw 35% ”owierzchni caJkowitej budynku, chyba we w ustaleniach 

szczegóJowych okre`lono inaczej; 
2) nakaz lokalizacji budynku ”rzy granicy dziaJki budowlanej jeweli wynika to z ustaleL szczegóJowych; 

3) jeweli na dziaJce budowlanej w”rowadzono linię zabudowy obowiązującą w ”ostaci linii Jamanej obo-

wiązek lokalizacji budynku ”rzy tej linii dotyczy wszystkich jej odcinków; 
4) do”uszcza się sytuowanie elementów architektonicznych, o których mowa w § 2 pkt 2 w budynkach 

zlokalizowanych przy granicy z terenami dróg lub ”arkingu ”ublicznego, wykraczających na te tereny, 
przy czym takie elementy jak balkony i wykusze nalewy sytuować na wysoko`ci co najmniej 5 m nad 

”owierzchnią tych terenów; 
5) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków ”rzed linią zabudowy z zakazem ich rozbudowy 

”oza tą linię; 
6) do”uszcza się zachowanie w istniejących budynkach liczby lokali mieszkalnych a ponadto takich pa-

rametrów jak: wysoko`ć zabudowy, liczba kondygnacji, geometria dachu, ”owierzchnia lokali usJu-

gowych innych niw okre`lone w ustaleniach szczegóJowych i w pkt 1; 

7) do”uszcza się lokalizację budynków o dowolnej liczbie lokali mieszkalnych na dziaJkach budowlanych, 
które w dniu uchwalenia ”lanu byJy zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi; 

8) kierunki s”adku ”oJaci dachowych lokalizowanych budynków winny nawiązywać do kierunków s”ad-

ków ”oJaci dachowych na budynkach ”rzylegJych do tej samej drogi publicznej; 

9) do”uszcza się zwiększenie kąta nachylenia ”oJaci dachowych do 70° w ”rzy”adku realizacji dachów 
mansardowych; 

10) do”uszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków zJowonej z maksymalnie trzech pastelowych 

kolorów; 
11) do”uszcza się wy”osawenie terenów w elementy maJej architektury, wzbogacające ich przeznaczenie; 

12) nie okre`la się udziaJu ”owierzchni zabudowy i biologicznie czynnej dla dziaJek ”rzeznaczonych na 
”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznejŁ 

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz ”rowadzenia i lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”otencjalnie znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko okre`lonych w ”rze”isach szczególnych z wyJączeniem lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego; 

2) nakaz wywowenia od”adów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czysto`ci i ”orządku na 
terenie miasta Szczecinek; 

3) zagos”odarowanie innych od”adów niw wymienione w pkt 2 zgodnie z ustawą o od”adach; 
4) obowiązek od”rowadzenia wód o”adowych z terenu ”arkingu ”ublicznego i dróg ”ublicznych do sys-

temu kanalizacji deszczowej. 

§ 5. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków okre`la się w ustaleniach 
szczegóJowychŁ W ”rzy”adku rozbiórki budynków zlokalizowanych ”rzy ulicy Li”owej nr: 24, 26, 30, 32, 
38, 44a, 48, 52, 58, 60, 62 nakazuje się wykonanie inwentaryzacji ”omiarowej i fotograficznej obiektów 
i przekazanie jednego egzem”larza organowi do s”raw ochrony zabytkówŁ 
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§ 6. Ustalenia w zakresie zasad scalania, ”odziaJu i ”arametrów nieruchomo`ci: 

1) ”ro”onowane ”oJowenie granic dziaJek budowlanych okre`lono na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się ”odziaJ terenów na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o ile taką 

mowliwo`ć wskazano w ustaleniach szczegóJowych, ”rzy czym ”owierzchnia wydzielonej dziaJki grun-

tu nie mowe być większa niw 0Ł01 ha; 

3) do”uszcza się zmianę ”oJowenia granic dziaJek budowlanych nie”okrywających się z liniami rozgrani-

czającymi przy zachowaniu: 

a) minimalnej ”owierzchni dziaJki budowlanej - 0.05 ha, 

b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki budowlanej - 15 m. 

§ 7. Ustalenia w zakresie szczegóJowych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL 
w ich uwytkowaniu: 

1) zakaz lokalizacji więcej niw jednego budynku mieszkalnego albo mieszkalnego z lokalami usJugowymi, 

albo usJugowego w ramach jednej dziaJki budowlanej; 
2) zakaz lokalizacji jednego budynku na dwóch lub większej liczbie dziaJek budowlanych; 
3) skJadowanie lub eks”ozycja wszelkich materiaJów związana z dziaJalno`cią usJugową winna odbywać 

się wyJącznie w budynkach; 
4) zakaz lokalizacji usJug handlu hurtowego na ”owierzchni większej niw 250 m2; 

5) zakaz lokalizacji ogrodzeL od strony dróg ”ublicznych: 5 KŚ-Z; 6 KD-L; 

6) zakaz lokalizacji budynków garawowych i gos”odarczych; 
7) zakaz lokalizacji schodów wej`ciowych do budynków na terenach dróg i ”arkingu ”ublicznego; 
8) zakaz umieszczania reklam; do”uszcza się wyJącznie szyldy, w tym wspornikowe oraz znaki firmowe 

mocowane bez”o`rednio na elewacjach budynków; 
9) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych; zakaz lokalizacji masztów, anten i innych 

konstrukcji których Jączna wysoko`ć wraz z budynkiem, na którym mogą być zainstalowane ”rzekra-

cza 20 m; 

10) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, chyba we względy techniczne unie-

mowliwiają inny s”osób realizacji. 

§ 8. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) za”ewnienie obsJugi komunikacyjnej obszaru poprzez drogi publiczne i parking publiczny; 

2) ”owiązanie ukJadu komunikacyjnego z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez istniejące ulice: Li”ową (5 KŚ-Z) 

i Wodociągową (6 KŚ-L); 

3) ”arkowanie ”ojazdów na terenach ”arkingu ”ublicznego, dróg ”ublicznych i innych terenach, okre`lo-

nych w ustaleniach szczegóJowych; 
4) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej Ø150 - Ø400 w ulicy Li”owej, z zastrzeweniem pkt 11 i 12; 

5) od”rowadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej Ø200 - Ø300 w ulicy Lipowej, 

z zastrzeweniem pkt 11 i 12; 

6) od”rowadzenie wód o”adowych systemem kanalizacji deszczowej Ø200 - Ø300 w ulicy Lipowej, 

z zastrzeweniem pkt 11 i 12; 

7) zao”atrzenie w energię elektryczną z sieci niskiego lub `redniego na”ięcia, z zastrzeweniem pkt 11; 

8) zao”atrzenie w gaz z sieci niskiego lub `redniego ci`nienia, z zastrzeweniem pkt 11; 

9) wykorzystywanie do celów grzewczych sieci cie”lnych, ”om” cie”Ja, gazu ziemnego, oleju, energii 

sJonecznej lub energii elektrycznej; 
10) mowliwo`ć docelowego ”odJączenia budynków w Jącza telefoniczne, telewizji kablowej i teleinforma-

tyczne; 

11) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tym zmiany 

parametrów technicznych i kierunków obsJugi terenów; 
12) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej w granicach dróg ”ublicznych, ”arkingu 

publicznego, zieleni publicznej oraz zachowanie infrastruktury technicznej na innych terenach; 

13) w przypadku przebiegu sieci infrastruktury technicznej przez tereny o charakterze niepublicznym nale-

wy zagwarantować ”rawo do wszelkich dziaJaL mających na celu obsJugę tych sieci ”rzez ich dys”o-

nentów; 
14) na ”otrzeby nowych budynków oraz w ”rzy”adku nadbudowy i rozbudowy budynków, o ile ”rowadzi 

to do wyodrębnienia nowych lokali mieszkalnych lub usJugowych lub ”owiększenia istniejących ”o-

wierzchni usJug, nalewy zagwarantować co najmniej jedno stanowisko postojowe: 

a) na kawde roz”oczęte 30 m2 ”owierzchni usJug handlu, 
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b) na kawde roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni usJug innych niw handel, 
c) na kawde dwa lokale mieszkalne; 

15) miejsca postojowe mogą znajdować się w budynkach: mieszkalnych, mieszkalnych z lokalami usJu-

gowymi lub na terenie dziaJek budowlanych ”oza budynkami, chyba we w ustaleniach szczegóJowych 
okre`lono inaczej; 

16) miejsca ”ostojowe w budynkach, o których mowa w pkt 15 winny znajdować się w ”oziomach: 

pierwszej kondygnacji nadziemnej lub kondygnacji podziemnych; 

17) dla budynków infrastruktury technicznej ustala się: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 4 m, 

b) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 25° lub mniejszym; 
18) ustala się objęcie rehabilitacją systemy infrastruktury technicznej. 

§ 9. Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i urządzania terenów: 

1) do”uszcza się dotychczasowy s”osób zagos”odarowania i zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 
2) zakaz tymczasowego zagos”odarowania terenu i lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyJączeniem 

obiektów za”lecza budów, chyba we w ustaleniach szczegóJowych okre`lono inaczej; 
3) nie okre`la się warunków zabudowy i zagos”odarowania dla obiektów tymczasowych. 

§ 10. Ustala się stawkę ”rocentową jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wyso-

ko`ci 0%, z wyJączeniem dziaJek budowlanych nr: 3; 4 na terenie 2 MW,U oraz dziaJek budowlanych nr: 
1; 2; 5; 6; 7 na terenie 3 MW,U, dla których ustala się stawkę w wysoko`ci 30%Ł 

ROźŚźIAI III 
SźCźśGÓIOWś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MW,U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug. 

2. Cechy geodezyjne: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł08 ha; 

2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 12 m; 

3) liczba kondygnacji - trzy kondygnacje nadziemne; 

4) geometria dachu - dach dwu - lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) powierzchnia zabudowy - do 50%; 

6) powierzchnia biologicznie czynna - od 10%; 

7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 6 KD-L - ”o`rednio poprzez parking publiczny 8 KD-P; 

2) do”uszcza się lokalizację stanowisk ”ostojowych sJuwących obsJudze terenu w granicach ”arkingu 
publicznego 8 KD-P jednakwe na ”oziomie ”okrywającym nie więcej niw 50% za”otrzebowaniaŁ 

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MW,U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJugŁ 

2. źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono cztery dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł24 ha; 

2) ”ro”onowane granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem planu; 

3) nie rozstrzyga się o zasadach ”owiązaL czę`ci dziaJki ewidencyjnej nr 999 obręb 0013 z innymi dziaJ-
kami ewidencyjnymi. 
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3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; dopusz-

cza się zagos”odarowanie dziaJek budowlanych nr: 1; 2 na ”otrzeby ”arkingu do czasu ich zabudowy 
zgodnie z przeznaczeniem; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 12 m; 

3) liczba kondygnacji - trzy kondygnacje nadziemne; 

4) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) powierzchnia zabudowy - do 70% dziaJki budowlanej; 
6) powierzchnia biologicznie czynna - od 10% dziaJki budowlanej; 

7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) nakaz, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek bu-

dowlanych. 

4. ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 6 KD-L, 

b) dziaJki budowlane nr: 2; 3 - do terenu 5 KD-Z, 

c) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 5 KD-Z lub terenu 7 KD-D; 

2) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 5 KŚ-ź dla dziaJki budowlanej nr 3 ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 2 

w ”asie o szeroko`ci co najmniej 4.5 m licząc od ich ws”ólnej granicyŁ 

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MW,U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJugŁ 

2. źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono siedem dziaJek budowlanych o Jącznej ”owierzchni 0Ł54 ha; 

2) ”ro”onowane granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi, dopusz-

cza się budynki usJugowe na dziaJkach budowlanych nr: 6; 7; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 12 m; 

3) liczba kondygnacji - trzy kondygnacje nadziemne; 

4) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) powierzchnia zabudowy - do 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) powierzchnia biologicznie czynna - od 20% dziaJki budowlanej; 
7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) nakaz, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek bu-

dowlanych, z zastrzeweniem pkt 9; 

9) nakaz, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizacji zabudowy na dziaJce budowlanej nr 3 ”rzy ws”ól-

nej granicy z dziaJką budowlaną nr 2 jedynie w ”rzy”adku likwidacji otworów okiennych w budynku 
na dziaJce budowlanej nr 2. 

4. ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 5 KD-Z lub terenu 7 KD-D, 

b) dziaJki budowlane nr: 2; 3; 4; 5; 6; 7 - do terenu 5 KD-Z. 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 ZP: 

1. Przeznaczenie - zieleL ”ublicznaŁ 

2. źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o powierzchni 0.13 ha; 

2) do”uszcza się ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, o której 
mowa w § 6 pkt 2. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zieleL urządzona, ciągi ”iesze, `ciewka rowerowa, obiekty maJej architektury; 

2) powierzchnia biologicznie czynna - od 60% powierzchni terenu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 888 ｦ Poz. 119 

 

3) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 
w § 8 pkt 17. 

4. ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 7 KD-D lub ulicy Narutowicza (poza 

planem). 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 KD-Z: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy zbiorczej. 

2. Cechy geodezyjne - teren o powierzchni 1.40 ha. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, skrzywowanie dróg, zieleL, do”uszcza się ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o 
wydzielonych `ciewkach; 

2) powierzchnia biologicznie czynna - od 10% powierzchni terenu. 

4. ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 6 KD-L i 7 KD-D oraz innymi ulicami 

poza planem; zakaz lokalizacji wjazdów i zjazdów od strony terenu 8 KŚ-P. 

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 KD-L: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej. 

2. Cechy geodezyjne - teren o powierzchni 0.05 ha. 

3. źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: droga jednojezdniowa, zieleL, do”uszcza 
się ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wydzielonej `ciewceŁ 

4. ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 5 KD-ź oraz z ulicą Wodociągową 
(poza planem). 

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 KD-D: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o powierzchni 0.11 ha; 

2) do”uszcza się ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, o której 
mowa w § 6 pkt 2. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, zieleL, do”uszcza się ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wydzielonej `ciewce; 
2) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 8 pkt 17. 

4. ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 5 KD-Z. 

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 KD-P: 

1. Przeznaczenie - parking publiczny. 

2. źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o powierzchni 0.21 ha; 

2) do”uszcza się ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, o której 
mowa w § 6 pkt 2. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) stanowiska ”ostojowe, ciągi ”iesze, zieleL, do”uszcza się ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wydzie-

lonej `ciewce; 
2) dla czę`ci terenu okre`lonej na rysunku ”lanu, znajdującej się w granicach strefy ograniczonej ochro-

ny archeologiczno - konserwatorskiej WIII obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z odpowiednim organem do s”raw ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
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3) powierzchnia biologicznie czynna - od 10% powierzchni terenu; 

4) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 
w § 8 pkt 17. 

4. ObsJuga komunikacyjna: 

1) ”owiązania z terenem komunikacji 6 KŚ-L; zakaz lokalizacji wjazdów i zjazdów od strony terenu 5 KŚ-Z; 

2) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 6 KŚ-L dla terenu 1 MW,U oraz do”uszcza się lokalizację stano-

wisk ”ostojowych, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 2. 

ROźŚźIAI IV 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 19. Tereny, o których mowa w § 1 ust. 1 uzyskaJy zgody na zmianę ”rzeznaczenia na cele nierol-

nicze i niele`ne decyzjami: 

1) Ministra Rolnictwa i Gos”odarki vywno`ciowej nr GZU 0601/33233/83 z dnia 29 czerwca 1983 r.; 

2) Śyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych nr 4410/90/83 z dnia 21 lipca 1983 r. 

§ 20. W granicach zmiany planu traci moc uchwaJa Nr XXXIX/362/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNARU-

TOWICZA IIｬ w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 1729), zmieniona uchwaJą 
Nr XXXVIII/400/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 ”audziernika 2009 r. w sprawie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭNarutowicza IIｬ w Szczecinku. 

§ 21. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 22. 1. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
WiesJaw Suchowiejko 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIX/411/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 23 listopada 2009 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIX/411/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 23 listopada 2009 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIX/411/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 23 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

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; 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecinek 

rozstrzyga, co nastę”uje: 

Na podstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNarutowicza IIｬ w Szczecinku, wyJowonego do 
”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 25 wrze`nia 2009 r. do 

15 ”audziernika. 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIX/411/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 23 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecinek 

okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do za-

daL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkaLców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.) zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym planie, obejmują traktowa-

ne jako zadania ws”ólne lub realizowane samodzielnie inwestycje w liniach rozgraniczających zieleL ”u-

bliczną, drogi, ”arking ”ubliczny - urządzenie, budowa i ”rzebudowa wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem 

podziemnym, zielenią i innymi elementami wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniej-

szającymi uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiskaŁ 

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

lewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symbol terenu Przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

 

1. 6 KD-L droga publiczna klasy lokalnej (przebudowa drogi - czCWć) 

2. 7 KD-D droga publiczna klasy dojazdowej (budowa drogi) 

3. 8 KD-P parking publiczny (budowa parkingu) 

4. 4 ZP zieleM urz>dzona (urz>dzenie terenu zieleni) 
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§ 3. O”is realizacji inwestycji wskazanej w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Prawo 

budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gos”odarce 
komunalnej i prawem ochrony `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki (okre-

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska - Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z ”óunŁ zm.) o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej okre`lonej 
w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej; 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la ｭWieloletni Plan 

Inwestycyjnyｬ uchwalony ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będą ”rzez 
budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizo-

wane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óunŁ zm.) ze `rodków wJa-

snych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wielo-

letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez 

budwet miasta. 

3. źadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 
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UCHWAIA NR XXXIX/412/09 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 23 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭ28 Lutegoｬ 

w Szczecinku. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miasta Szczecinek 

uchwala, co nastę”uje: 


