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UCHWAIA NR XLIIł1052/09 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭStoJczyn Portｬ w SzczecinieŁ 

 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) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XVI/428/07 Rady Miasta w Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭStoJczyn 
Portｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 

2008 rŁ) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭStoJczyn Portｬ SzczecinieŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 349,6 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy - ”oJudniowym brzegiem Basenu Pa”ierni; 
2) od wschodu - wschodnim nabrzewem rzeki Odry z wys”ą Ostrów vurawi i brzegiem zachodnim KanaJu 

SkolwiLskiego, wzdJuw granicy ”ortu morskiego; 
3) od ”oJudnia - ul. Li”ową; 
4) od zachodu - ul. CegJówka i Nad OdrąŁ 

3Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1: 1 000, zwany dalej rysunkiem planu. 

§ 2. Przedmiotem ustaleL ”lanu jest wielofunkcyjna struktura ogólnomiejska, w tym: usJugi s”ortu, 

rekreacji i turystyki, wykorzystujące dostę” do akwenów weglownych, usJugi z do”uszczeniem istniejącej 
funkcji mieszkaniowej, funkcja ”rzeJadunkowa, ”rodukcyjno - skJadowa z dostę”em do akwenów weglow-

nych, tereny komunikacji i urządzeL komunikacyjnych, infrastruktury technicznej, ogrody dziaJkowe, zie-

leL naturalna i le`na oraz wody ”owierzchnioweŁ 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭStoJczyn Portｬ w Szczecinie 
w skali 1: 1 000 stanowi zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina 
w skali 1: 10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

zaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania stanowi zaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi zaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

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

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych wystę”ują wydzielenia 
wewnętrzne, dla których ustala się szczególne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

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

1) P - litera oznaczająca dzielnicę PóJnoc; 
2) T - litera oznaczająca osiedle StoJczyn; 
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3) 9 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu, ”o której nastę”uje liczba oznaczająca kolejny 
numer terenu elementarnego w planie; 

4) symbol terenu oznaczający: 
a) U - usJugi, 
b) USw - usJugi s”ortu, rekreacji i turystyki, wykorzystujące dostę” do akwenów weglownych z do-

”uszczeniem usJug towarzyszących funkcji ”odstawowej, 
c) PUw - funkcja ”rzeJadunkowa, ”rodukcyjno - skJadowa z dostę”em do akwenów weglownych, 

z do”uszczeniem usJug, funkcji towarzyszących n”Ł administracyjnych, biurowych, 
d) PUw,OS - funkcja ”rzeJadunkowa, ”rodukcyjno - skJadowa z dostę”em do akwenów weglownych, 

z do”uszczeniem usJug, z do”uszczeniem stacji ”rzeJadunkowej od”adów z funkcjami towarzy-

szącymi, 
e) ZL - zieleL le`na, 
f) ZN - zieleL naturalna, 
g) ZD - ogrody dziaJkowe, 
h) KD.Z - droga publiczna - ulica zbiorcza, 

i) KD.L - droga publiczna - ulica lokalna, 

j) KD.D - droga publiczna - ulica dojazdowa, 

k) KDW - droga wewnętrzna, 

l) KS - teren wydzielony ”arkingu dla samochodów cięwarowych, 
m) KSP - teren wydzielony stacji ”aliw z do”uszczeniem usJug towarzyszących, 
n) E - elektroenergetyczna stacja wysokiego na”ięcia, 
o) KPS - ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych, 
p) GE - stacja redukcyjno - pomiarowa gazu; 

5) tereny wydzieleL wewnętrznych, oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu w nastę”ujący 
s”osób: KPJ - ciąg ”ieszo jezdnyŁ 

3. Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem; 
2) ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego; 
3) ustalenia ogólne i szczegóJowe oraz zawarte na rysunku ”lanu stanowią kom”let ustaleL regulujących 

zagospodarowanie obszaru w granicach planu; 

4) w ”rzy”adku odmienno`ci ustalenia szczegóJowego od ustalenia ogólnego obowiązuje, na ”rzedmio-

towym terenie, wyJącznie ustalenie szczegóJoweŁ 

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

1) przeznaczenie terenu; 

2) ksztaJtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu; 

3) zasady parcelacji; 

4) ochrona `rodowiska i ”rzyrody; 
5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
6) komunikacja; 

7) infrastruktura techniczna. 

5. Jeweli wymienione w § 4 ust. 4 gru”y tematyczne nie wystę”ują w ustaleniach szczegóJowych 
oznacza to, we na terenie elementarnym ”lan nie w”rowadza szczególnych ustaleL z tego zakresuŁ 

6. Na rysunku ”lanu ustaleniem są: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zagos”odarowania (tereny 
elementarne i wydzielenia wewnętrzne); 

2) oznaczenia terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych; 
3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice obszaru objętego Systemem źieleni Miejskiej; 
6) obszar ”lanowanego Uwytku śkologicznego ｭKacza, Mewia Wys”a i vurawi Ostrówｬ; 
7) obszar planowanego rezerwatu przyrody; 

8) obszary narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; 
9) granice strefy B ochrony konserwatorskiej; 
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10) granice strefy W III ograniczonej ochrony zabytków archeologicznych; 

11) obiekty w gminnej ewidencji zabytków, zabytki chronione ”lanem; 
12) tereny komunikacji drogowej i urządzeL komunikacyjnych; 
13) orientacyjny ”rzebieg `ciewek rowerowych; 
14) obszary ”od budownictwo ochronne na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa 

”aLstwa; 
15) usytuowanie budowli ochronnych na ”otrzeby ochrony ludno`ci; 
16) projektowane studnie publiczne (lokalizacje orientacyjne); 

17) ”rojektowane ”rze”om”ownie `cieków sanitarnych (lokalizacje orientacyjne); 
18) orientacyjne przebiegi ”rojektowanych sieci inwynieryjnych: wodociągowej, gazowej `redniego ci`nie-

nia, elektroenergetycznej 15 kV, 0,4 kV, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych oraz ”rojektowane ”asy techniczne dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnych; 

19) orientacyjne lokalizacje ”rojektowanych: ”rze”om”owni `cieków sanitarnych, studni ”ublicznychŁ 

6. W obszarze ”lanu, czę`ć terenu o ”owierzchni 202,26 ha (z wodami ”owierzchniowymi) ”oJowona 
jest w granicach portu morskiego, oznaczonego na rysunku ”lanu, granice są aktualne na dzieL uchwale-

nia ”lanu, ”rzebieg granic regulują ”rze”isy odrębneŁ 

7. Obszar morskich wód wewnętrznych o ”owierzchni 138,7 ha, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem ｭWMｬ, zgodnie z ustawą o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, nie jest objęty ustale-

niami niniejszego planu. 

8. W obszarze ”lanu wystę”uje morska droga wodnaŁ Parametry klasyfikacyjne morskich dróg wod-

nych okre`lają ”rze”isy odrębneŁ 

9. Tereny zamknięte o ”owierzchni 10,38 ha, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ｭISｬ, zgodnie 
z ustawą o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, nie są objęte ustaleniami niniejszego ”lanuŁ 

§ 5. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

lp. hasło definicja 
1) alternacja 

kondygnacji 
zastosowanie rócnych form detalu architektonicznego dla realizacji tej samej kompozycji 
na poszczególnych kondygnacjach budynku; 

2) bogaty program 
zieleni 

zrócnicowana gatunkowo zieleM wysoka i niska o charakterze ozdobnym, wypełniaj>ca 
wszystkie mocliwe powierzchnie terenu (np. w liniach rozgraniczaj>cych ulicy), w tym 
takce na sztucznie wykonanych lub ukształtowanych miejscach (np. zakrzewienia skarp, 
tarasów, pn>cza na barierach przeciwhałasowych, zazielenione Wciany w liniach 
rozgraniczenia działki, zieleM w donicach); 

3) dach przestrzenny  rócne formy dachów, o co najmniej dwóch połaciach głównych pochylonych pod k>tem 
min. 25o; za formC dachu przestrzennego uznaje siC takce dach kopułowy lub 
kolebkowy, w którym ciCciwa łuku ł>cz>ca najnicszy punkt z najwycszym, nachylona 
jest pod k>tem co najmniej 25o; 

4) dostCp ogólny 
(dostCpnoWć 
ogólna) 

dostCp do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ograniczeniami podmiotowymi 
(powszechny) ani przedmiotowymi, w szczególnoWci ogrodzeniami, biletami wstCpu, 
czasem dostCpu, itp.; 

5) dostCp publiczny dostCp do terenu (obiektu) limitowany tylko ograniczeniami przedmiotowymi tj. 
wymagaj>cy spełnienia okreWlonych warunków o charakterze organizacyjnym lub 
finansowym, np. dostCp tylko w ustalonych godzinach, bilety wstCpu; 

6) nabrzece 
naturalne 

forma nabrzeca, takce jego umocnienia, umocliwiaj>ca wegetacjC roWlinnoWci 
brzegowej i przemieszczanie siC zwierz>t z wody na l>d, itp.; w szczególnych 
przypadkach długoWć nabrzeca naturalnego okreWla siC w stosunku do długoWci 
całkowitej brzegu wystCpuj>cego w granicach terenu elementarnego; 

7) incynieryjne 
urz>dzenia 
sieciowe 

urz>dzenia techniczne bezpoWrednio współpracuj>ce z sieciami incynieryjnymi 
uzbrojenia terenu i zapewniaj>ce mocliwoWć ich sprawnego działania; w szczególnoWci: 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, 
hydrofornie, sieciowe pompownie wody i Wcieków, przelewy burzowe, stacje gazowe 
2–go stopnia, komory zasuw, wymienniki ciepła, pompownie na sieci ciepłowniczej, 
anteny telekomunikacyjne i inne; 

8) kompozycja 
obiektu 

układ eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieMczenia budowli z rozmieszczeniem, 
wielkoWci> i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno-
estetycznego (detale, faktury materiałów, zasada kolorystyki itp.), stolark>, 
urz>dzeniami ł>cz>cymi obiekt z otaczaj>cym terenem, towarzysz>cymi obiektami 
pomocniczymi wspieraj>cymi kompozycyjnie obiekt główny; 
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9) kompozycja 
zespołu zabudowy  

charakterystyczny układ ulic, placów, budynków i zieleni o czytelnych cechach na 
okreWlonym obszarze; w szczególnoWci kompozycjC zespołu zabudowy tworz>: podział 
własnoWciowy i sposób zagospodarowania terenu, w tym iloWć i rodzaj zieleni, rodzaj 
nawierzchni, intensywnoWć i usytuowanie zabudowy na działce i wzglCdem siebie, 
gabaryty, formy i linie zabudowy, kształt dachów i zwieMczeM budynków, kompozycja 
eksponowanych w przestrzeni publicznej elewacji itp.; 

10) mieszkanie 
funkcyjne  

pomieszczenia mieszkanie przeznaczone dla osób zwi>zanych z prawidłowym 
funkcjonowaniem terenu lub obiektu, zlokalizowane na terenie lub w obiekcie 
niemieszkalnym; mieszkanie funkcyjne nie jest elementem funkcji chronionych, do 
których zaliczane jest mieszkalnictwo; 

11) niepoc>dane 
gatunki roWlin 

a) niepoc>dane drzewa i krzewy – gatunki, które powinny być eliminowane podczas 
ciCć sanitarnych i innych zabiegów hodowlanych w drzewostanach, nie stosować w 
nasadzeniach w lasach oraz na terenach zieleni zachowuj>cych ci>głoWć przestrzenn> z 
lasami. Zwarte drzewostany tych gatunków nalecy przebudowywać. Do gatunków 
niepoc>danych nalec>: czeremcha amerykaMska, d>b czerwony, jecyna wcinanolistna, 
klon jesionolistny, robinia akacjowa, Wnieguliczka biała, tawlina jarzCbolistna, 
b) niepoc>dane byliny – gatunki roWlin, które nie mog> być stosowane w nasadzeniach 
na terenach zieleni publicznej i w lasach. Stanowiska tych roWlin powinny być 
zwalczane. Do gatunków niepoc>danych nalec>: barszcz montegazzego i 
sosnowskiego, niecierpek gruczołowaty i przyl>dkowy, rdestowiec ostrokoMczasty i 
sachaliMski; 

12) nieprzekraczalna 
linia zabudowy  

linia ograniczaj>ca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie moce przekraczać 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

13) obowi>zuj>ca 
linia zabudowy 

linia wyznaczaj>ca połocenie lica głównej bryły budynku; 

14) powierzchnia 
zabudowy  

obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 
wykoMczonym na płaszczyznC poziom>, przyjmuj>c za podstawC: 
a) obrys parteru, jeceli jest on wiCkszy od rzutu pionowego obrysu Wcian 

fundamentowych, albo 
b) obrys Wcian fundamentowych, jeceli na poziomie terenu jest on wiCkszy od rzutu 

obrysu parteru; 
do powierzchni zabudowy wlicza siC powierzchnie wystCpuj>cych w obrCbie 
przyziemia takich elementów budynku jak: przeWwity, przejWcia i przejazdy (bramy), 
ganki, krucganki, loggie wgłCbne (cofniCte) i loggio-balkony przystawiane, werandy 
otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garace lub wiaty 
garacowe - stanowi>ce integraln> czCWć budynku, powierzchniC obiektów 
pomocniczych: budynki gospodarcze, garace, szopy, szklarnie, altany itp.; 
do powierzchni zabudowy nie wlicza siC powierzchni budynków lub ich czCWci 
znajduj>cych siC ponicej poziomu terenu, powierzchni schodów, pochylni i ramp 
zewnCtrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, 
daszków, okapów dachowych, powierzchni nadwieszonych czCWci budynku powycej 
parteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

15) przestrzeM 
publiczna 

teren otwarty (niezabudowany), objCty dostCpem ogólnym lub dostCpem publicznym, o 
funkcjach komunikacyjnych lub rekreacyjnych, umocliwiaj>cy spontaniczn> lub 
zorganizowan> aktywnoWć obywateli indywidualn> i zbiorow>; 

16) reklama 
wbudowana 

miejsce lub urz>dzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów i znaków graficznych o 
charakterze informacyjnym lub marketingowym, stanowi>ca wtórny element 
wyposacenia elewacji, umieszczony na zakoMczonym inwestycyjnie obiekcie 
budowlanym; reklam> wbudowan> nie jest miejsce lub urz>dzenie, o którym mowa 
powycej, jeceli stanowi element pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takce 
szyld o powierzchni do 0,3 m2; 

17) reklama wolno 
stoj>ca 

nalecy przez to rozumieć samodzielny obiekt przeznaczony wył>cznie do ekspozycji 
napisów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze 
informacyjnym lub marketingowym. Reklama nie jest zagospodarowaniem 
tymczasowym w rozumieniu planu; 
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18) rewitalizacja wieloletnie, zintegrowane działania, inicjowane i koordynowane przez np. samorz>d 
gminny, zmierzaj>ce do przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w 
zdegradowanych czCWciach miasta w celu poprawy jakoWci cycia mieszkaMców, 
przywrócenia ładu przestrzennego, wzrostu funkcjonalnoWci obszaru, a takce ocywienia 
gospodarczego i rozwoju miasta. Działania w sferze materialno - przestrzennej dotycz> 
infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym mieszkaniowej, 
przekształceM funkcjonalnych, porz>dkowania przestrzeni publicznych; 

19) sezonowe usługi forma zagospodarowania tymczasowego, dostosowana do zapotrzebowania zwi>zanego 
ze specyfik> kulturow>, np. imprezy plenerowe, jarmarki Wwi>teczne, okolicznoWciowe, 
targi, parady, inscenizacje, ekspozycje, ogródki gastronomiczne, itp.; 

20)  słup ogłoszeniowy 
tradycyjny 

noWnik informacji w formie walca o Wrednicy do 150 cm i wysokoWci do najwycszego 
punktu przekrycia nie przekraczaj>cej 360 cm, przekryty zadaszeniem płaskim lub w 
kształcie kopuły, stocka, itp.; 

21) studnia awaryjna studnia publiczna, zakładowa lub wyznaczona studnia prywatna zapewniaj>ca 
zaopatrywanie w wodC ludnoWci w warunkach specjalnych, tj. wyst>pienia skacenia, 
klCsk cywiołowych lub wojny; 

22) System Zieleni 
Miejskiej  

ci>gła struktura przestrzenna wi>c>ca ze sob> wartoWciowe i rócnorodne tereny zielone 
(takce zabudowane, głównie o niskiej intensywnoWci), zapewniaj>ca powi>zanie z 
odpowiednimi terenami pozamiejskimi, zwłaszcza tworz>cymi krajowy system 
obszarów chronionych; struktura posiada okreWlone w planie specjalne rygory 
zagospodarowania, takie jak: odpowiednio ducy udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnej, ograniczenia wycinki drzew i krzewów, ograniczenia intensywnoWci i 
usytuowania nowej zabudowy; 

23) wartoWciowy 
drzewostan 

pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniaj>ce jedn> z ponicszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami 
oraz z wyj>tkiem zadrzewieM tworzonych przez gatunki niepoc>dane), 
b) drzewa i krzewy gatunków prawnie chronionych lub stanowi>ce pomniki przyrody, 
aleje i parki zabytkowe, 
c) drzewa rodzime i obce z podanych nicej rodzajów o obwodach pnia mierzonego na 
wys. 130 cm: 

- powycej 200 cm: czeremcha zwyczajna, olsza, wierzba, 
- powycej 100 cm: brzoza, choina, daglezja, jesion, kasztanowiec, klon (z 
wyj>tkiem klonu jesionolistnego), modrzew, morwa, sosna, Wwierk, 
- powycej 50 cm: buk, cyprysik, d>b (z wyj>tkiem dCbu czerwonego), głóg, grab, 
iglicznia, jarz>b, jodła, leszczyna turecka, lipa, magnolia, platan klonolistny, wi>z, 
cywotnik; 

d) ponad piCcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyj>tkiem gatunków 
niepoc>danych, innych gatunków wymienionych w bazie „żatunki obce. Polska baza 
danych.” Instytutu Ochrony Wrodowiska PAN oraz pospolitych gatunków: berberysów, 
bukszpanu, cyprysików, daglezji, forsycji, jaWminowców, kasztanowca, kolcowoju, 
ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, Wwierków, tawuł i tawułowca, 
topoli, winobluszczy, cylistka i cywotników; 

24) zabudowa 
obrzecna 

zabudowa zlokalizowana wzdłuc granicy działki (kwartału) na linii zabudowy 
pokrywaj>cej siC z lini> rozgraniczaj>c> ulicy, lub do niej równoległ>, jako styczna 
(zwarta) lub wolno stoj>ca, czytelnie obudowuj>ca przestrzeM ulicy lub placu; 

25) zamkniCcie 
kompozycyjne 

ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym (grup> 
obiektów), ukształtowaniem powierzchni terenu lub zieleni> wysok>, posiadaj>ce 
walory kompozycyjne i estetyczne; 

26) zieleM naturalna  istniej>ca zieleM wysoka i niska utrzymywana w stanie aktualnie istniej>cym, z 
dopuszczeniem przyrodniczo uzasadnionych działaM sanitarnych. 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Przeznaczenie terenu: 

1) ”rzedmiotem ustaleL ”lanu jest wielofunkcyjna struktura ogólnomiejska, w tym: usJugi s”ortu, rekreacji 
i turystyki, wykorzystujące dostę” do akwenów weglownych, usJugi z do”uszczeniem istniejącej funk-

cji mieszkaniowej, funkcja ”rzeJadunkowa, ”rodukcyjno - skJadowa z dostę”em do akwenów weglow-

nych, tereny komunikacji i urządzeL komunikacyjnych, infrastruktury technicznej, ogrody dziaJkowe, 
zieleL naturalna i le`na oraz wody ”owierzchniowe; na ”rzybrzewnych obszarach kontynuuję się funk-

cje ”ortowe oraz do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci stoczniowej; 

2) caJy obszar objęty ”lanem, objęty jest ”rogramem rewitalizacjiŁ Przedmiotem rewitalizacji realizowanej 
zarówno jako inwestycja komunalna jak i ”rywatna, są mŁinŁ: budowa lub ”rzebudowa ukJadu komu-

nikacyjnego, budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej, realizacja obiektów uwyteczno`ci 
”ublicznej, renowacja substancji budowlanej i zabytków, budowa ”rzestrzeni ”ublicznych wraz z wy-

”osaweniem, w tym budowa lub ”rzebudowa nabrzewy dla jednostek ”Jywających; 
3) na terenie objętym ”lanem do”uszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowej i urządzeL stacji ra-

diowych; na terenach: PŁTŁ9012ŁU, PŁTŁ9013ŁU, PŁTŁ9016ŁU, PŁTŁ9017ŁU, zakazuje się lokalizacji 
wolno stojących wiew nadawczych; 

4) na terenie objętym ”lanem zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

2. KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) do czasu zagos”odarowania terenów na cele zgodne z ”lanem do”uszcza się (chyba, we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczej): 
a) utrzymanie zainwestowania i uwytkowania nie s”eJniającego ustaleL ”lanu, z mowliwo`cią ”rowa-

dzenia ”rac remontowych i modernizacyjnych, bez mowliwo`ci ”owiększenia ”owierzchni zabu-

dowy, 

b) lokalizację obiektów tymczasowych i zagos”odarowanie tymczasowe na cele skJadowe i handlo-

we (nie dotyczy kiosków handlowych), za”lecza budowlano - trans”ortowe, obsJugę trans”ortu 
wodnego i s”ortów wodnych; 

2) we wszystkich usJugach ustanowionych w ”lanie do”uszcza się mieszkania funkcyjne; 
3) najniwszy ”oziom dostę”u technicznego i lokalizacji urządzeL infrastruktury technicznej w nowej za-

budowie, np. stacji transformatorowych, przepompowni, wentylatorni, itp.: 2,0 m n.p.m.; 

4) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lam”y o`wie-

tlenia ulicznego, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe, stojaki na rowery, do”uszcza się o ile ich usytuowa-

nie nie s”owoduje ograniczeL dla ruchu: koJowego, rowerowego i ”ieszego, w tym dla umieszczania 
znaków i sygnaJów drogowych; 

5) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków mieszkalnych, 
biurowych, usJug ”ublicznych od strony ulic i ”laców; zakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji 
odgromowych, a takwe szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie wystają-
cych poza lico budynku - ustalenie nie obowiązuje na terenach o ”rzeznaczeniu: PUw, KS, KSP; 

6) na terenach komunikacyjnych, w rejonach ruchu ”ieszego, zakaz lokalizacji reklam wolnostojących 
nie dotyczy tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych; 

7) zakazuje się montawu reklam wbudowanych w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące 
`wiatJo mogą zakJócać warunki mieszkaniowe oraz na elewacjach i dachach zabytków objętych 
ochroną konserwatorską w s”osób ”rzesJaniający wystrój elewacji, z zastrzeweniem ”kt 8; 

8) do”uszcza się reklamy wbudowane o ”owierzchni do 1 m2, zawierające grafikę informacyjno - rekla-

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

9) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam, szyldów oraz urządzeL 
technicznych na sJu”ach o`wietleniowych oraz reklam na obiektach usytuowanych ”rzy brzegach Od-

ry widocznych z toru wodnego; 

10) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m, balkonów - do 1,3 mŁ Linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nieprzekra-

czalne dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, scho-

dów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy 
oraz ramp; 
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11) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej, chyba we ustalenia szczegó-
Jowe mówią inaczej; 

12) wysoko`ć zabudowy, okre`loną w ”lanie, mierzy się od najniwszego ”oziomu terenu do najwywszego 
”unktu ”rzekrycia (z wyJączeniem obiektów technicznych takich jak n”Ł: maszynownie duwigów, sta-

cje telefonii oraz wyj`cia na dach, ”omieszczenia dla obsJugi ”arkingu, o ile ”arking znajduje się na 
dachu); 

13) wysoko`ć nowej zabudowy, na caJym obszarze ”lanu, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych dla 
”oszczególnych terenów elementarnych, realizować z dokJadno`cią ± 0,5 m; 

14) do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL nawigacyjnych wg za”otrzebowania, bez ograniczenia 
ich wysoko`ci; 

15) niezalewnie od ustaleL wysoko`ciowych wynikających z ”lanu lokalizacje wszystkich obiektów o wy-

soko`ci 100,00 m nad ”oziom terenu lub wywsze są ”rzeszkodami lotniczymi; 
16) wszystkie obiekty na obszarze objętym ”lanem, oznaczonym na rysunku ”lanu, widoczne z morskich 

wód wewnętrznych, swoją formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia `wiateJ, nie mogą suge-

rować oznakowania nawigacyjnego oraz nie mogą utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, 
a urządzenia o`wietleniowe nie mogą ”owodować ”adania ”romieni bez”o`rednio na akwen w s”osób 

”owodujący ｭo`le”ienieｬ nawigatorów jednostek ”Jywających; 
17) regulacje i zmiany linii nabrzewa, budowa obiektów na wodach morskich wymagają stosowania ”ro-

cedur wynikających z ”rze”isów odrębnych - za”isy dla wód morskich nie są ustaleniami ”lanu; 
18) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną 110 kV. 

3. Zasady parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z ”otrzeb: 
a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) do”uszcza się wydzielenie, Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie ich granic lub umowliwia ”rzyJą-

czenie ich do istniejących sąsiednich nieruchomo`ci, w celu realizacji ustaleL ”lanu lub ”o”rawy wa-

runków zagos”odarowania; 
3) ”odziaJ dziaJek ”o granicach terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych jest zgodny z niniej-

szym planem; 

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

ku planu; 

5) ograniczenia wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz zakazy ”odziaJów nie dotyczą wydzieleL ”od bu-

dynki i urządzenia związane z infrastrukturą technicznąŁ 

4. Ochrona `rodowiska i ”rzyrody: 

1) czę`ć terenu, w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, jest ”oJowona w granicach obszaru spe-

cjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭŚolina Śolnej Odryｬ PLB320003 oraz w sąsiedztwie s”ecjalne-

go obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭUj`cie Odry i źalew SzczeciLskiｬ PLH320018; ”lanowane 
”rzedsięwzięcia w obszarze Natura 2000 realizuje się ”o ”rze”rowadzonym ”ostę”owaniu wynikają-
cym z ”rze”isów odrębnych; 

2) na terenach objętych Systemem źieleni Miejskiej, oznaczonych na rysunku ”lanu, nie stanowiących 
terenów komunikacji, obowiązują nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 
a) zakaz zmniejszania ”owierzchni biologicznie czynnej ”oniwej 50% ”owierzchni terenu elementar-

nego lub ”ojedynczej dziaJki, 
b) do”uszcza się lokalizację nowych i rozbudowę istniejących elementów infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, 

c) zakaz kanalizacji otwartych, naturalnych cieków wodnych, 
d) do”uszcza się lokalizację nowych i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeL nawigacyjnych, 

umocnieL brzegowych oraz staJych stanowisk ”rzeJadunkowych, koniecznych do wykonywania 
i eks”loatacji tych urządzeL, 

e) ustalenia dla Systemu źieleni Miejskiej obowiązują równiew w ”rzy”adku nowego zagos”odaro-

wania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych - nie dotyczy usJug se-

zonowych; 
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3) cze`ć terenu, w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, jest ”oJowona w Zespole Przyrodniczo - 

Krajobrazowym ｭŚębinaｬ, w którym obowiązują rygory chroniące wystę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze 
i walory krajobrazowe, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

4) na obszarze objętym ”lanem wystę”ują tereny ”ro”onowane do objęcia szczególnymi formami ochro-

ny przyrody: 

a) ｭŚębina i CzarnoJękaｬ - rezerwat przyrody, 

b) ｭKacza, Mewia Wys”a oraz vurawi Ostrówｬ - uwytek ekologiczny; 
5) obowiązuje ochrona dziko wystę”ujących ro`lin i zwierząt oraz ich siedlisk, objętych ochroną gatun-

kową, na ”odstawie ”rze”isów o ochronie ”rzyrody; 
6) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu i likwidacji innej zieleni stanowiącej element kom-

”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni, za wyjątkiem: cięć sanitarnych, niezbędnej wycinki 
związanej z realizacją i ”rzebudową: ulic, obiektów budowlanych, sieci inwynieryjnych oraz wycinki 
do”uszczonej w ustaleniach szczegóJowych i na terenach zieleni le`nej, zgodnie z ”lanem urządzenia 
lasu; 

7) 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; 

8) w nowych nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, charakterystyczne dla 
danego terenu; 

9) w modernizowanej lub nowej zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej wzdJuw ulic nalewy zastosować 
rozwiązania architektoniczne i techniczne eliminujące lub Jagodzące negatywne skutki sąsiedztwa tras 
komunikacyjnychŁ Ochrona ”rzed haJasem winna być realizowana `rodkami technicznymi, bez ko-

nieczno`ci stosowania ekranów akustycznych, w szczególno`ci w strefach ochrony eks”ozycji ś; 
10) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z eks”loatacji zabudowy i zagos”odarowania terenu powinny zamy-

kać się w granicach dziaJki ”rzynalewnej; 
11) w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonym na rysunku ”lanu, dla nowej 

zabudowy o charakterze staJym i nowego zagos”odarowania terenu, obowiązuje: 
a) ”odwywszenie ”oziomu terenu: zabudowy, dróg, ”arkingów, ”laców skJadowych, nabrzewy i wy-

niesienie ”osadzki ”arteru budynków ”onad ”oziom wód ”owodziowych - minimum 0,15 m po-

nad poziom 1,17 m n.p.m. - chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej, 
b) projektowanie konstrukcji obiektów inwynierskich, w s”osób minimalizujący zagrowenie utraty sta-

teczno`ci w ”rzy”adku ”owodzi, 
c) stosowanie materiaJów budowlanych o zwiększonej od”orno`ci na kontakt z wodą (n”Ł cegJa ce-

ramiczna, beton, wyroby cementowe, klinkier, terakota, kamieL, aluminium, PCV); 
12) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-

weL i uciąwliwo`ci okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, wznoszenie budynków z ”omieszczeniami 
”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi w zasięgu zagroweL i uciąwliwo`ci, do”uszcza się ”od warunkiem za-

stosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąwliwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego 
w ”rze”isachŁ Ustalenia obowiązują równiew w ”rzy”adku nowego zagos”odarowania tymczasowego 
i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

13) skJadowanie materiaJów sy”kich oraz ”rowadzenie ”rac ”olegających na obróbce ”owierzchniowej, 
cięciu, s”awaniu materiaJów, it”Ł nalewy wykonywać w od”owiednich warunkach, mŁinŁ uwytkować 
hale ”rzemysJowe, stosować ogrodzenia ”laców skJadowych, ”landeki, zadaszenia skJadowisk, it”Ł; 

14) na caJym obszarze ”lanu zaleca się retencję wód o”adowychŁ Śla inwestycji realizowanych z zabu-

dową, o ”owierzchni dachu ”owywej 1 000 m2, zastosowanie retencji wód o”adowych i ”o ich 
oczyszczeniu wykorzystanie do celów gos”odarczych lub zrzut do rzekiŁ 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) ustala się granice stref ochrony konserwatorskiej, obejmujące tereny wskazane w ustaleniach szcze-

góJowych: 
a) granice strefy B ochrony konserwatorskiej, oznaczone na rysunku planu, 

b) strefą ś ochrony eks”ozycji obejmuje się caJy obszar ”lanu, 
c) granice strefy WIII ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczone na rysunku planu; 

2) strefę ś ochrony eks”ozycji, ustalono dla caJej doliny Odry, od krawędzi wzgórz lewobrzewa do ”od-

stawy Wzgórz Bukowych, dla zagwarantowania w zagos”odarowaniu terenów, w granicach strefy, 
bez”o`rednich i ”o`rednich wglądów na dominanty krajobrazowe, tworzenie lokalnych wnętrz i otwarć 

widokowych wzbogacających strukturę ”rzestrzenną dolinyŁ 
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W strefie ś istotne jest utrzymanie ”owiązaL widokowych wystę”ujących z ”rzestrzeni ”ublicznych i te-

renów komunikacyjnych lewobrzewa i szlaku wodnegoŁ 

Ochronie ”odlegają: 

a) dalekie widoki rozlewiska Odry ”rzez sylwetę ”lanowanej zabudowy, 

b) widoki ze szlaku wodnego na zabytki i warto`ciowe zes”oJy krajobrazowe kulturowe i naturalne 
oraz dominanty krajobrazowe, 

c) widoki z ”rzestrzeni ”ublicznych: ulic, ciągów ”ieszych, nabrzewy, ”laców i ”rzestrzeni zieleni 
urządzonej, na zabytki i warto`ciowe: zes”oJy krajobrazowe kulturowe i naturalne, dominanty 
krajobrazowe; 

3) ustala się ochronę konserwatorską zabytków nie w”isanych do rejestru zabytków, objętych ewiden-

cją konserwatorską, wskazanych w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonych na rysunku planu; 

4) w ”rzy”adku losowej lub ustalonej w ”lanie konieczno`ci rozbiórki obiektu obowiązuje s”orządzenie 
jego inwentaryzacji konserwatorskiej i ”rzekazanie organowi dsŁ ochrony zabytkówŁ 

6. Komunikacja: 

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

blicznych i wewnętrznych, ”oJączonych z ukJadem komunikacyjnym miasta; 
2) ustala się ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym ”o-

przez ulice zbiorcze oznaczone w planie: P.T.9021.KD.Z i P.T.9022.KD.Z; 

3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych (Tabela 1) i rowerów 
(Tabela 2), ustalonej na ”odstawie ”oniwszych tabel: 

Tabela 1 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa 
Wskaanik liczby miejsc 

postojowych  
dla samochodów osobowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie nie mniej nic 1 
2. Mieszkania funkcyjne zwi>zane z 

usługami 
1 mieszkanie nie mniej nic 1 

3. Hotele, pensjonaty 10 łócek nie mniej nic 5 
4. Motele 1 pokój nie mniej nic 1 
5. Schroniska młodziecowe 10 łócek  nie mniej nic 1 
6. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 

sprzedacowej do 2000 m2 
100 m2 pow. sprzedac. nie mniej nic 2,5 

7. Obiekty ekspozycyjno – handlowe 100 m2 pow. ekspozycyjno - 
handl. 

nie mniej nic 2 

8. Restauracje, kawiarnie, inne (z 
wył>czeniem barów mlecznych i 
jadłodajni charytatywnych) 

10 miejsc konsump. 
nie mniej nic 3 

 

9. Biura, urzCdy, banki 100 m2 pow. ucytk.* nie mniej nic 3 
10. Przychodnie i gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie, itp. 
1 gabinet nie mniej nic 1 

11. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. ucytk.* nie mniej nic 1 
12. Obiekty muzealne i wystawowe 100 odwiedzaj>cych 

jednoczeWnie 
nie mniej nic 25 

13. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów korzystaj>cych z 
obiektów jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

14. Biblioteki 20 ucytkowników jednoczeWnie nie mniej nic 1 
15. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych na 

najliczniejszej zmianie 
nie mniej nic 5 

16. Zakłady przemysłowe i rzemiosło 
produkcyjne 

10 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 3 

17. Rzemiosło usługowe 5 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 1 

18. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stanowisko naprawcze nie mniej nic 3 
19. Stacje paliw (z wył>czeniem 

samoobsługowych stacji paliw) 1 obiekt nie mniej nic 5 

20. Myjnie samochodowe 1 stanowisko do mycia nie mniej nic 2 
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21. Hale sportowe, boiska (bez miejsc dla 
widzów) 50 m2 pow. hali/terenu nie mniej nic 1 

22. Baseny pływackie, inne małe obiekty 
sportu i rekreacji (np. siłownie, fitness) 10 korzystaj>cych nie mniej nic 1 

23. Korty tenisowe (bez miejsc dla 
widzów) 1 kort nie mniej nic 2 

24. Sale konferencyjne 5 ucytkowników nie mniej nic 1 
25. Przystanie jachtowe 1 stanowisko dla jednostki nie mniej nic 1 
26. Małe przystanie pasacerskie 50 pasacerów jednoczeWnie nie mniej nic 10  
27. Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 ucytkowników jednoczeWnie nie mniej nic 1 
28. Ogrody działkowe 3 ogrody nie mniej nic 1 

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

Tabela 2 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa 
Wskaanik liczby miejsc 

postojowych 
dla rowerów 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie ustala siC 
2. Hotele, pensjonaty, motele  10 łócek nie mniej nic 2,5 
3. Schroniska młodziecowe 10 łócek  nie mniej nic 2,5 
4. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 

sprzedacowej do 2000 m2 
nie ustala siC 

5. Obiekty ekspozycyjno – handlowe 100 m2 pow. ekspozycyjno - 
handl. 

nie mniej nic 2 

6. Restauracje, kawiarnie, inne obiekty 
gastronomiczne  

nie ustala siC 

7. Biura, urzCdy, banki 100 m2 pow. ucytk.* nie mniej nic 1,5 
8. Przychodnie i gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie, itp. 
nie ustala siC 

9. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. ucytk.* nie mniej nic 0,5 
10. Obiekty muzealne i wystawowe 100 odwiedzaj>cych 

jednoczeWnie 
nie mniej nic 5 

11. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów korzystaj>cych z 
obiektów jednoczeWnie 

nie mniej nic 2 

12. Biblioteki 20 ucytkowników jednoczeWnie nie mniej nic 2 
13. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych na 

najliczniejszej zmianie 
nie mniej nic 0,5 

14. Zakłady przemysłowe i rzemiosło 
produkcyjne 

10 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 1 

15. Rzemiosło usługowe 5 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 0,2 

16. Warsztaty pojazdów mechanicznych nie ustala siC 
17. Stacje paliw (z wył>czeniem 

samoobsługowych stacji paliw) nie ustala siC 

18. Myjnie samochodowe nie ustala siC 
19. Hale sportowe, boiska (bez miejsc dla 

widzów) 50 m2 pow. hali/terenu nie mniej nic 1 

20. Baseny pływackie, inne małe obiekty 
sportu i rekreacji (np. siłownie, fitness) 10 korzystaj>cych nie mniej nic 1 

21. Korty tenisowe (bez miejsc dla 
widzów) 1 kort nie mniej nic 1 

22. Sale konferencyjne nie ustala siC 
23. Przystanie jachtowe nie ustala siC 
24. Małe przystanie pasacerskie 50 pasacerów jednoczeWnie nie mniej nic 10  
25. Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 ucytkowników nie mniej nic 0,5 
26. Ogrody działkowe 3 ogrody nie mniej nic 0,5 

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



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 247 ｦ Poz. 33 

 

4) rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunku-

je się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych i rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJa-

nych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą okre`la się na ”odstawie tabel 1 i 2 zamieszczonych w § 6 

ust. 6 pkt 3; 

5) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lokalizację w granicach ”asa drogowego, na chodniku, ”od warunkiem nie ”owo-

dowania ograniczeL w ruchu ”ieszych; 
6) zagos”odarowanie tymczasowe i lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych, ”rzebudowa 

”oddaszy na cele mieszkalne, ”rzebudowa i rozbudowa oraz zmiana s”osobu uwytkowania obiektu 
budowlanego - takwe tymczasowego - wywoJujące ”otrzeby ”arkingowe nie większe niw 1 miejsce 
”ostojowe dla samochodów osobowych, zagos”odarowanie tymczasowe związane z uwytkowaniem 
sezonowym, n”Ł letnie ogródki gastronomiczne, bary mleczne, jadJodajnie charytatywne oraz ”unkty 
gastronomiczne z jedzeniem na wynos są zwolnione z wymogów okre`lonych w § 6 ust. 6 pkt 3; 

7) zagos”odarowanie tymczasowe i lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych są zwolnione 
z wymogów lokalizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów; 

8) wymogi w zakresie ”otrzeb na miejsca ”ostojowe okre`lone w § 6 ust. 6 pkt 3 nie obowiązują 
w ”rzy”adku braku takiego wymogu w ustaleniach szczegóJowych; 

9) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to wynik za-

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

10) ”rzebiegi `ciewek rowerowych, ”okazane na rysunku ”lanu, są ”rzebiegami ”rzybliwonymi; ustalenie 
lokalizacji `ciewki rowerowej w ”rzekroju ”asa drogowego nastą”i na eta”ie ”rojektu budowlanego 

ulicy; 

11) do”uszcza się ”rowadzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych niw 
wskazane na rysunku planu. 

7. Infrastruktura techniczna: 

1) linie rozgraniczające: ulic, ciągów ”ieszych i ”ieszo jezdnych, `ciewek rowerowych wyznaczają koryta-

rze infrastruktury technicznej, w których ”rowadzone są sieci uzbrojenia terenu; 
2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci i lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza liniami rozgra-

niczającymi ulic na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
4) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 

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

czenie terenu; 

5) zao”atrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci i magistrali wodociągowej w ulicach: Nad 
Odrą, Kolejowej, Fabrycznej, Iowieckiej, Morskiej oraz terenie elementarnym PŁTŁ9022ŁKŚŁź; 

6) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”e-

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

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
7) odprowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno - 

tJoczną w ulicach: Nad Odrą, Kolejowej, Fabrycznej, Iowieckiej, Morskiej, ”o”rzez istniejące i ”rojek-

towane ”rze”om”ownie `cieków sanitarnych; 
8) do czasu realizacji ustaleL ”lanu do”uszcza się zastosowanie rozwiązaL lokalnych i indywidualnych, 

w ”rzy”adku braku warunków ”rzyJączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej, z wyJączeniem ”rzydomowych oczyszczalni `cieków; w ”rzy”adku: budowy zbiorników bez-

od”Jywowych lub indywidualnego zao”atrzenia w wodę obowiązuje szczegóJowe roz”oznanie warun-

ków hydrogeologicznych; 
9) od”rowadzanie wód o”adowych, z ”referencją dla retencjonowania tych wód i ich wykorzystania 

gos”odarczego, do istniejącej i ”rojektowanej kanalizacji deszczowej, ze zrzutem, po podczyszczeniu 

w piaskownikach i separatorach ropopochodnych, do rzeki Odry; 
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10) zao”atrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `redniego ci`nienia, w ulŁ Nad Odr, 

ul. Ko`cielnej i terenie elementarnym PŁTŁ9022ŁKŚŁź oraz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej 
niskiego ci`nienia w ulicach: Nad Odrą, Kolejowej, Fabrycznej, Iowieckiej, Morskiej i terenie elemen-

tarnym PŁTŁ9022ŁKŚŁź, zasilanej z istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej gazu II stopnia zlokali-

zowanej w rejonie ul. Nad Odrą; 
11) do”uszcza się zao”atrzenie w cie”Jo z lokalnych i indywidualnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: 

niskoemisyjne instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odna-

wialne uródJa energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne, it”Ł o ”arametrach emisji zanieczysz-

czeL s”eJniających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

12) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 
i poddawanych przebudowie - nie dotyczy kominków; 

13) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i ”rojektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 
i napowietrznych 15 kV i 0,4 kV poprzez istniejące i ”rojektowane stacje transformatorowe 
15/0,4 kV; 

14) elektroenergetyczna stacja zasilająca wysokiego na”ięcia 110ł6 kV zasilana istniejącą elektroenerge-

tyczną linią na”owietrzną 110 kV; 

15) w obszarze objętym ”lanem ”rzebiegają dwie na”owietrzne elektroenergetyczne linie wysokiego na-

”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku ”lanu; wzdJuw linii obowiązuje ”as 
technologiczny o szeroko`ci 40 m, na terenie którego obowiązują ograniczenia w zagos”odarowaniu 
i uwytkowaniu; 

16) obsJuga telekomunikacyjna z dostę”nych lub wykonanych na ”otrzeby obsJugi telekomunikacyjnej 
sieci i inwynieryjnych urządzeL sieciowych; 

17) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych posesjach w pomieszczeniach lub jako obudowane; s”osób gromadzenia od”adów winien za-

”ewnić ich selektywną zbiórkę; 
18) obowiązuje oddzielne i selektywne gromadzenie od”adów ”rodukcyjno - ”rzemysJowych ”ochodzą-

cych z zakJadów i usJug; 
19) 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; 

20) w terenach elementarnych stanowiących korytarze infrastruktury technicznej lub w terenach ”rzyle-

gających do ulic lub korytarzy infrastruktury technicznej, gdzie nie obowiązuje zakaz zabudowy, do-

”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w ”lanie funkcje; 
21) nowe i ”rzebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, chyba we ustalenia 

szczegóJowe stanowią inaczej; ustalenie nie dotyczy wymienionych w ustaleniach szczegóJowych linii 
110 kV; 

22) do”uszcza się ”rzebudowę ”rzewodów infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rze-

biegów i budowę nowej sieci w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 
23) na caJym obszarze ”lanu obowiązuje likwidacja sieci, ”rzyJączy i instalacji infrastruktury technicznej 

wyJączonych z eks”loatacji; 
24) istniejące rowy melioracyjne do utrzymania, z do”uszczeniem zabudowy ”o trasie lub trasie zbliwonej 

w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny 
P.T.9001.ZN 

Ostrów burawi powierzchnia 20,04 ha 

1. przeznaczenie terenu ZieleM naturalna. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakazuje siC zabudowy terenu, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych; 
3) zakazuje siC zmiany ukształtowania terenu; 
4) zakazuje siC melioracji terenu; 
5) obowi>zuje utrzymanie naturalnego Wrodowiska i krajobrazu ł>k 

aluwialnych z szuwarowiskami (szuwary trzcinowe i turzycowe); 
6) obowi>zuje nabrzece naturalne; 
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7) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i 
urz>dzeM nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 

8) zakazuje siC uzdatniania terenu i składowania na nim urobku 
z pogłCbiania akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) planowany ucytek ekologiczny „Kacza, Mewia Wyspa i burawi 
Ostrów”, oznaczony na rysunku planu, obowi>zuje zakaz 
oddziaływania na układ wodny obiektu lub otoczenia prowadz>cy do 
zmiany stanu istniej>cego; 

3) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 
morskiego; 

4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczony na rysunku planu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja DostCp do terenu drog> wodn>. 
7. infrastruktura 

techniczna 
Zakaz lokalizacji obiektów i sieci incynieryjnych, za wyj>tkiem sieci 
kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM nawigacyjnych. 

 

§ 8. Teren elementarny 
P.T.9002.ZN 
Wyspa Mewia 

powierzchnia 2,86 ha 

1. przeznaczenie terenu ZieleM naturalna. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakazuje siC zabudowy terenu, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych; 
3) zakazuje siC zmiany ukształtowania terenu; 
4) zakazuje siC melioracji terenu, z wyj>tkiem małej retencji; 
5) obowi>zuje utrzymanie naturalnego Wrodowiska i krajobrazu ł>k 

aluwialnych z szuwarowiskami (szuwary trzcinowe i turzycowe); 
6) obowi>zuje nabrzece naturalne; 
7) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 
8) na obszarze korytarza widocznoWci nabiecnika, oznaczonym na 

rysunku planu, obowi>zuje likwidacja zieleni ograniczaj>cej 
funkcjonowanie urz>dzeM nawigacyjnych; 

9) zakazuje siC uzdatniania terenu i składowania na nim urobku 
z pogłCbiania akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 

planu; 
2) planowany ucytek ekologiczny „Kacza, Mewia Wyspa i burawi 

Ostrów”, oznaczony na rysunku planu, obowi>zuje zakaz 
oddziaływania na układ wodny obiektu lub otoczenia prowadz>cy do 
zmiany stanu istniej>cego; 

3) teren w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 
oznaczony na rysunku planu; 

4) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 
morskiego; 

5) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczony na rysunku planu. 
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5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja DostCp do terenu drog> wodn>. 
7. infrastruktura 

techniczna 
Zakaz lokalizacji obiektów i sieci incynieryjnych, za wyj>tkiem sieci 
kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM nawigacyjnych. 

 

§ 9. Teren elementarny P.T.9003.ZN powierzchnia 7,10 ha 

1. przeznaczenie terenu ZieleM naturalna. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakazuje siC zabudowy terenu, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych; 
3) dopuszcza siC lokalizacjC drogi wewnCtrznej; 
4) zakazuje siC zmiany ukształtowania terenu; 
5) zakazuje siC melioracji terenu, z wyj>tkiem małej retencji; 
6) obowi>zuje utrzymanie krajobrazu naturalnego; 
7) obowi>zuje nabrzece naturalne; 
8) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 
9) zakazuje siC uzdatniania terenu i składowania na nim urobku 

z pogłCbiania akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem pkt 2 oraz § 6 ust. 3 pkt 2 i 
5; 

2) dopuszcza siC wydzielenie terenu drogi wewnCtrznej. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 95 % 

powierzchni terenu; 
2) obowi>zuje zachowanie istniej>cej zieleni wysokiej; 
3) dopuszcza siC nasadzenia zieleni, dobór gatunków o charakterze zieleni 

izolacyjnej; 
4) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 

morskiego; 
5) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja Dojazd z ulicy o symbolu P.T.9004.KD.D poprzez teren 
P.T.9010.PUw,OS. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zakaz lokalizacji obiektów i sieci incynieryjnych, za wyj>tkiem sieci 
kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM nawigacyjnych; 

2) projektowana kanalizacja deszczowa z pasem technicznym, 
oznaczonym na rysunku planu, wraz z urz>dzeniami 
podczyszczaj>cymi. 

 

§ 10. Teren elementarny P.T.9004.KD.D powierzchnia 0,33 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica dojazdowa; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie 

tymczasowe zwi>zane z kontynuacj> obecnego ucytkowania terenu. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Zaleca siC jednolity rysunek kompozycyjny chodników. 
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3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów niezwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: 15 m do 16 m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) dopuszcza siC bogaty program zieleni; 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne. 

7. infrastruktura 
techniczna 

Projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych. 

 
§ 11. Teren elementarny P.T.9005.U,ZD powierzchnia 0,28 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi; 
2) dopuszcza siC ogrody rekreacyjne. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreWlona na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 

40 %; 
3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi P.T.9023.KD.L: 
a) min. powierzchnia nowo wydzielanej działki - 600 m2, 
b) min. szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

przylegaj>cego terenu P.T.9023.KD.L - 25,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.T.9023.KD.L, 85   95 , 
obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 20 m wzdłuc tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 50 % powierzchni 
działki. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9023.KD.L; 
2) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> w oparciu o istniej>ce i 

projektowane sieci uzbrojenia w terenach: P.T.9023.KD.L, 
P.T.9021.KD.Z; 

2) istniej>cy ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych o Wrednicy 225 mm - z 
dopuszczaniem przebudowy, rozbudowy i budowy sieci w nowej 
lokalizacji. 

 
 

§ 12. Teren elementarny P.T.9006.KD.D 
ul. Łowiecka 

powierzchnia 0,03 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Ulica w formie ci>gu pieszo jezdnego. 
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3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów niezwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC; 

2) ulica w granicach istniej>cych wydzieleM geodezyjnych z wyj>tkiem 
trójk>ta widocznoWci na wlocie do ulicy o symbolu P.T.9026.KD.D i 
odcinka lec>cego w granicach terenu P.T.9022.KD.Z, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
2) teren objCty stref> WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych. 

5. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) ulica w formie ci>gu pieszo jezdnego. 

6. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna 
i telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa; 
3) projektowany ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych. 

 

§ 13. Teren elementarny P.T.9007.KSP powierzchnia 1,16 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) stacje paliw z usługami towarzysz>cymi, obsługa i naprawa pojazdów; 
2) dopuszcza siC usługi pocarnictwa; 
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC utrzymanie 

zainwestowania i ucytkowania istniej>cego, z mocliwoWci> 
prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez mocliwoWci 
zwiCkszenia powierzchni zabudowy. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 

50 %; 
3) wysokoWć zabudowy do 10 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) zabudowa wielobryłowa. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi P.T.9024.KD.L: 
a) min. powierzchnia nowo wydzielanej działki - 3000 m2, 
b) min. szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

przylegaj>cego terenu P.T.9024.KD.L - 50,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.T.9024.KD.L, 85 95 , 
obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 20 m wzdłuc tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 20 % powierzchni 
działki budowlanej; 

2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9024.KD.L, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC jeden zjazd na teren z ulicy zbiorczej o symbolu 

P.T.9021.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
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7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn>, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w 
oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.T.9021.KD.Z, P.T.9024.KD.L; 

2) istniej>ca sieć wodoci>gowa o Wrednicy 180 mm - z dopuszczaniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 
kV – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i 
budowy w nowej lokalizacji; 

5) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 14. Teren elementarny  P.T.9008.U powierzchnia 1,99 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi, w tym rzemiosło, usługi produkcyjne, handlu hurtowego 
i towarzysz>ce; 

2) dopuszcza siC obiekty turystyczne: motele, pensjonaty, usługi rozrywki, 
itp., oraz istniej>c> funkcjC mieszkaniow>. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy, okreWlone na rysunku 
planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 
40 %; 

3) wysokoWć zabudowy do gzymsu wieMcz>cego 10,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) wysokoWć budowli i urz>dzeM technologicznych bez ograniczeM; 
6) zabudowa wolno stoj>ca; 
7) zaleca siC zieleM wysok> we wschodniej czCWci terenu; 
8) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 4: 

a) obowi>zuje zachowanie gabarytów bryły budynku z przedsionkiem 
odstawionym od Wciany szczytowej, zakazuje siC nadbudowy, 
rozbudowy i dobudowy z zastrzeceniem pkt 8 lit f, 

b) obowi>zuje zachowanie gabarytu i formy dachu z drewnianym 
okapem, przywrócenie pokrycia dachu dachówk> lub materiałem 
dachówkopodobnym, 

c) dopuszcza siC doWwietlenie poddasza oknami połaciowymi, 
d) obowi>zuje zachowanie w elewacji frontowej iloWci, 

rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i drzwiowych lub 
blend, utrzymanie jednolitej stolarki okiennej ze słupkiem 
i Wlemieniem, 

e) obowi>zuje utrzymanie ceglanego wykoMczenia elewacji 
z otynkowanym cokołem, utrzymanie i przywrócenie wystroju 
sztukatorskiego: płycin, lizen, opasek, 

f) dopuszcza siC rozbudowC od strony ogrodowej (wschodniej), 
z wycofaniem na ok. 50 cm elewacji dobudowanej od płaszczyzny 
elewacji szczytowej, 

g) zakazuje siC ocieplania elewacji od zewn>trz; 
9) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 6: 

a) obowi>zuje zachowanie gabarytów bryły budynku z tarasem 
w ryzalicie elewacji ogrodowej, zakaz nadbudowy, rozbudowy, 
dobudowy, 

b) obowi>zuje zachowanie gabarytu i formy dachu naczółkowego z 
pokryciem dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 
zachowanie iloWci, rozmieszczenia i gabarytu wystawek, 

c) obowi>zuje zachowanie iloWci, rozmieszczenia i wykroju otworów 
okiennych, przywrócenie otworu okiennego w Wcianie szczytowej 
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lub wykonanie blendy, utrzymanie i przywrócenie jednolitej 
stolarki okiennej o podziale symetrycznym, 

d) obowi>zuje utrzymanie wejWcia głównego w Wcianie szczytowej, w 
formie portalu ze schodami zewnCtrznymi, 

e) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz bez portalu wejWcia 
głównego. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi P.T.9024.KD.L: 
a) min. powierzchnia nowo wydzielanej działki - 2000 m2, 
b) min. szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

przylegaj>cego terenu P.T.9024.KD.L, - 30,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.T.9024.KD.L, 85 95 , 
obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 20 m wzdłuc tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 20 % 
powierzchni działki budowlanej; 

2) obowi>zuje utrzymanie starodrzewu na posesji przy ul. Nad Odr> 6; 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 
zabytków 

1) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
2) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. Nad Odr> 4, 6, 

ujCte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. 
6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9024.KD.L, z zastrzeceniem pkt 2; 

2) dopuszcza siC jeden zjazd na teren z ulicy zbiorczej o symbolu 
P.T.9021.KD.Z; 

3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 
ustalonych w § 6 ust. 6. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn>, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w 
oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.T.9021.KD.Z, P.T.9024.KD.L; 

2) projektowana studnia awaryjna; 
3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 

lini> kablow> 15 kV. 
 

§ 15. Teren elementarny P.T.9009.KS powierzchnia 1,50 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) parking dla samochodów ciCcarowych; 
2) dopuszcza siC lokalizacjC bazy dyspozycyjno – obsługowej z usługami 

towarzysz>cymi: handel, gastronomia, obsługa pojazdów, itp. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu 

elementarnego: 30 %; 
3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) obowi>zuje budowa zespołu sanitarnego o dostCpie publicznym; 
6) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu z zachowaniem w 

czCWci skupisk istniej>cej zieleni wysokiej. 
3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 20 % powierzchni 
terenu elementarnego; 

2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
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6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9004.KD.D, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC jeden zjazd na teren z ulicy zbiorczej o symbolu 

P.T.9021.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.T.9004.KD.D, P.T.9021.KD.Z; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych; 

3) dopuszcza siC budowC kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego 
Wcieków sanitarnych. 

 
§ 16. Teren elementarny P.T.9010.PUw,OS powierzchnia 38,71 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa z dostCpem do 
akwenów ceglownych, z dopuszczeniem usług, w tym: dystrybucyjno - 
logistycznych, produkcyjnych, itp.; 

2) dopuszcza siC stacjC przeładunkow> odpadów z funkcjami 
towarzysz>cymi; 

3) nabrzeca przeładunkowo – składowe; 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie 

terenu zwi>zane m.in. z niwelacj>, rekultywacj>, odzyskiem i 
zagospodarowaniem surowców z urobku z pogłCbiania akwenów, 
magazynowanie innych dopuszczonych materiałów. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 

60 %; 
3) wysokoWć zabudowy kubaturowej, budowli i urz>dzeM wg potrzeb 

technologicznych, wzdłuc ulicy P.T.9021.KD.Z wysokoWć zabudowy 
do 15,0 m n.p.t.; 

4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) dopuszcza siC drogi wewnCtrzne; 
6) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 
7) dopuszcza siC zmiany linii brzegowej, budowC, rozbudowC, 

przebudowC nabrzeca, długoWć nabrzeca utwardzonego wg potrzeb 
technologicznych; 

8) zagospodarowanie terenu i nabrzeca przystosowane do przeładunku 
odpadów drog> wodn> i l>dow>; 

9) uzdatnianie terenu poprzez złocenie na nim urobku z pogłCbiania 
akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji oraz innych 
dopuszczonych materiałów. 

3. zasady parcelacji 1) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi publicznej lub 
wewnCtrznej maj>cej powi>zanie z drog> publiczn>: 
a) min. powierzchnia nowo wydzielanej działki – 50 000 m2, 
b) min. szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

przylegaj>cego terenu P.T.9021.KD.Z, - 70,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w 

stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.T.9021.KD.Z, 80 100 , 
obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 20 m wzdłuc tego terenu; 

2) dopuszcza siC wydzielenie działek pod drogi wewnCtrzne. 
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4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30 % 
powierzchni działki budowlanej; 

2) zaleca siC uzupełnienie zieleni wysokiej wzdłuc nabrzeca, dobór 
gatunków zgodny z warunkami siedliskowymi; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej w północnej i południowej 
czCWci terenu zieleni wysokiej w zagospodarowanie terenu, 
z mocliwoWci> wycinki istniej>cych drzew pod now> zabudowC 
i uzbrojenie terenu; 

4) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 
morskiego; 

5) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11.  

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9004.KD.D, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC jeden zjazd na teren z ulicy zbiorczej o symbolu 

P.T.9021.KD.Z; 
3) poprzez teren dojazd do terenu P.T.9003.ZN; 
4) poprzez teren dopuszcza siC dojazd do terenu P.T.9011.PUw; 
5) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn>, obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.T.9004.KD.D, P.T.9021.KD.Z; 

2) zaopatrzenie w wodC do celów technologicznych z ujCcia wód 
powierzchniowych; 

3) dopuszcza siC odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w 
piaskownikach i separatorach ropopochodnych do rzeki Odry; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych; 

5) dopuszcza siC budowC kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego 
Wcieków sanitarnych; 

6) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
zasilanych z linii kablowej 15 kV. 

 
 

§ 17. Teren elementarny P.T.9011.PUw powierzchnia 61,52 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno - składowa z dostCpem do 
akwenów ceglownych, w tym terminale ciekłych i stałych ładunków 
chemicznych; 

2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, telekomunikacji, 
działalnoWć stoczniow>, itp.; 

3) nabrzeca przeładunkowo – składowe; 
4) dopuszcza siC kontynuacjC istniej>cej funkcji mieszkaniowej przy ul. 

Łowieckiej 15 i 17 do czasu zagospodarowania na cele okreWlone w pkt 
1, 2; z prowadzeniem prac remontowych i modernizacyjnych, bez 
prawa powiCkszania powierzchni mieszkalnej; 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreWlona na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 

70 %; 
3) wysokoWć zabudowy: 

a) frontowej wzdłuc ulicy P.T.9021.KD.Z i terenu zamkniCtego IS - 
do 15,0 m n.p.t., 
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b) w granicach terenu objCtego stref> B ochrony konserwatorskiej - 
do 12,0 m n.p.t., 

c) na pozostałym terenie wysokoWć zabudowy kubaturowej, budowli i 
urz>dzeM wg potrzeb technologicznych; 

4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) dla budynków zabytkowych przy ul. Łowieckiej 15, 17 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, zakaz rozbudowy 
i nadbudowy, 

b) utrzymanie kompozycji elewacji, zachowanie iloWci, rozmieszczenia 
i wykroju otworów okiennych i drzwiowych, 

c) utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej o podziale 
symetrycznym, ze słupkiem i Wlemieniem, 

d)   utrzymanie detalu elewacji; 
6) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Ord> 10: 

a)   obowi>zuje zachowanie gabarytów bryły budynku głównego, 
b) obowi>zuje utrzymanie kompozycji elewacji, z widoczn> 

konstrukcj> szkieletu celbetowego, układem pasmowym okien i 
pól podokiennych w elewacjach podłucnych budynku, 

c) obowi>zuje utrzymanie mozaiki na Wcianie szczytowej południowej, 
d) dopuszcza siC ocieplenie elewacji (za wyj>tkiem Wciany szczytowej 

południowej z mozaik>) od zewnCtrz, pod warunkiem odtworzenia 
kompozycji elewacji podłucnych, okreWlonych w pkt 6 lit. b oraz 
utrzymania lub odtworzenia ceramicznego wykoMczenia pasm 
podokiennych na elewacjach podłucnych; 

7) dopuszcza siC likwidacjC zabudowy i urz>dzeM dawnej huty, pod 
warunkiem ekspozycji w nowym zagospodarowaniu terenu i jego 
zabudowie, elementów stanowi>cych Wwiadectwo tradycji miejsca, tj.: 
a) zachowanie odcinka torowiska z trzema kompletnymi wagonikami 

na surówkC, 
b)   ekspozycjC elementów wymienionych w pkt 7a) nalecy 

wkomponować w otoczenie budynku administracyjnego przy ul. 
Nad Ord> 10; 

8) obowi>zuje zachowanie i utrzymanie nawierzchni brukowej ulicy 
Łowieckiej; 

9) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 
10) dopuszcza siC zmiany linii brzegowej, budowC, rozbudowC, 

przebudowC nabrzeca, kanałów i basenów, długoWć nabrzeca 
utwardzonego wg potrzeb technologicznych. 

3. zasady parcelacji 1) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane: 
a) min. powierzchnia nowo wydzielonej działki - 10 000 m2, ustalenie 

nie dotyczy działek przy ul. Łowieckiej 11, 15, 17, 
b) o szerokoWci frontu nowo wydzielonych działek budowlanych 

wzdłuc terenu P.T.9021.KD.Z min. 50 m,  
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w 

stosunku do przylegaj>cych granic terenu P.T.9021.KD.Z - 
70 110 , obowi>zuje w pasie o szerokoWci 20 m wzdłuc tego 
terenu; 

2) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych; 
3) dopuszcza siC wydzielenie działek pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 

technicznych, technologicznych i zal>dowienia. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 20 % 

powierzchni działki budowlanej; 
2) obowi>zuje utrzymanie i uzupełnienie zieleni wysokiej, w południowej 

i w zachodniej czCWci terenu; 
3) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 

morskiego; 
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4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) czCWć terenu objCta stref> WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych; 
4) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. Łowieckiej 15, 

17, ujCte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. 
6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9004.KD.D poprzez teren 

P.T.9010.PUw,OS, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC jeden zjazd na teren z ulicy o symbolu P.T.9021.KD.Z; 
3) w przypadku poprowadzenia ulicy o symbolu P.T.9021.KD.Z nad 

torami kolejowymi (teren zamkniCty IS), w rejonie istniej>cego 
wiaduktu kolejowego nad ulic> Nad Odr> – dojazd do terenu takce z 
ulicy o symbolu P.T.9024.KD.L pod wiaduktem drogowym; 

4) dopuszcza siC dojazd do terenu z ulicy o symbolu P.T.9022.KD.Z 
poprzez wiadukt pod torami kolejowymi w ci>gu ulicy 
Kolejowej/Fabrycznej; 

5) dopuszcza siC dojazd do terenu z ulicy o symbolu P.T.9027.KD.D 
poprzez teren P.T.9018.USw; 

6) przejWcie piesze pod torami kolejowymi i ulic> zbiorcz> 
P.T.9022.KD.Z, ł>cz>ce z terenem P.T.9012.U; 

7) dopuszcza siC lokalizacjC przejWcia pieszego nad torami kolejowymi i 
przez ulicC zbiorcz> P.T.9022.KD.Z, na przedłuceniu ulicy 
P.T.9006.KD.D; 

8) poprzez teren dojazd do terenu P.T.9028.E; 
9) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz i obsługa telekomunikacyjna oraz 

odprowadzanie Wcieków sanitarnych w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: P.T.9021.KD.Z, 
P.T.9022.KD.Z oraz P.T.9027.KD.D - ci>g ulicy Łowieckiej; 

2) zaopatrzenie w wodC do celów technologicznych z ujCcia wód 
powierzchniowych;  

3) nieczynne ujCcie wody podziemnej – do zachowania lub likwidacji; 
4) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w piaskownikach i 

separatorach ropopochodnych, poprzez istniej>c> i projektowan> 
kanalizacjC deszczow> do rzeki Odry; 

5) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych 15 kV i 6 kV poprzez istniej>ce i projektowane 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV i 6/0,4 kV; 

6) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, remont stacji zasilaj>cej 
wysokiego napiCcia „Huta Szczecin”; 

7) istniej>ca sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 
sieci w nowej lokalizacji; 

8) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia z 
zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

9) istniej>ce stacje transformatorowe zasilane lini> kablow> Wredniego 
napiCcia – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji i budowy w nowej lokalizacji; 

10) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych zasilanych 
lini> kablow> Wredniego napiCcia. 
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§ 18. Teren elementarny P.T.9012.U powierzchnia 0,10 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi; 
2) dopuszcza siC istniej>c> funkcjC mieszkaniow> z mocliwoWci> 

przekształcenia mieszkaM na lokale ucytkowe. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ca i nieprzekraczalna linia zabudowy okreWlona na rysunku 
planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 
60 %; 

3) wysokoWć nowej zabudowy do gzymsu wieMcz>cego od 7,0 do 12,0m 
n.p.t.; 

4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) nowe stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatorownie, itp. 

oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów realizuje siC jako 
wbudowane; 

6) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 18 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku, zakaz nadbudowy, 

dopuszcza siC rozbudowC od strony południowej, 
b)   zachowanie gabarytu i kształtu dachu, 
c) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 

drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie blend w elewacji 
szczytowej, przywrócenie i utrzymanie jednolitej stolarki okiennej 
o podziale symetrycznym, czterodzielnym ze Wlemieniem i 
słupkiem - ustalenie nie dotyczy elewacji szczytowej południowej 
w przypadku rozbudowy budynku, 

d)  utrzymanie wykoMczenia elewacji z cegły licowej z ceglanym 
i tynkarskim detalem gzymsów, nadprocy, opasek, podokienników, 
płycin, 

e)   zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz. 
 3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki - 400 m2, 
b) o szerokoWci frontu nowo wydzielonych działek budowlanych wzdłuc 

terenu P.T.9025.KD.D min. 12 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do przylegaj>cych granic terenu P.T.9025.KD.D - 
80 100 , obowi>zuje w pasie o szerokoWci 10 m wzdłuc tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 25 % 
powierzchni działki budowlanej; 

2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych drzew 
pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) teren objCty stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytek przy ul. Nad Odr> 18, 

ujCty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu. 
6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9025.KD.D; 

2) dojWcie piesze takce z terenu P.T.9011.PUw poprzez przejWcie pod 
torami kolejowymi (teren zamkniCty IS) i ulic> P.T.9022.KD.Z; 

3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 
ustalonych w § 6 ust. 6. 
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7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn>, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.T.9022.KD.Z, P.T.9025.KD.D; 

2) istniej>ca sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna 
i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniej>cy kolektor deszczowy o Wrednicy 0,9/0,91 m do zachowania - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy sieci w 
nowej lokalizacji. 

 

§ 19. Teren elementarny P.T.9013.U powierzchnia 0,72 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi; 
2) dopuszcza siC istniej>c> funkcjC mieszkaniow> z mocliwoWci> 

przekształcenia mieszkaM na lokale ucytkowe. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu; 
3) wysokoWć nowej zabudowy do gzymsu wieMcz>cego 12,0 m n.p.t.; 
4) dachy nowej zabudowy wysokie; 
5) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 20 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, zakaz nadbudowy, 
rozbudowy i dobudowy do elewacji frontowych, 

b) zachowanie gabarytu dachu z pokryciem dachówk> lub materiałem 
dachówkopodobnym, dopuszcza siC okna połaciowe, 

c) utrzymanie dekoracyjnego narocnego szczytu północnego, 
d) w elewacjach frontowych zachowanie iloWci, rozmieszczenia, 

wykroju otworów okiennych i drzwiowych, utrzymanie 
i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej o podziale symetrycznym, 
czterodzielnym, ze słupkiem i Wlemieniem, 

e) utrzymanie kompozycji elewacji z alternacj> kondygnacji, pokrycia 
cegł> licow> w I i II kondygnacji oraz boniowania w kondygnacji 
parteru, 

f) utrzymanie detalu elewacji: opasek, wystroju sztukatorskiego płycin 
i naczółek, gzymsów, wsporników, 

g) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejWciowych, 
h) zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewn>trz, zakaz 

przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowi>zuje 
kompleksowy remont elewacji; 

6) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 22 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku z bocznymi ryzalitami 

zakoMczonymi balkonami, zakaz nadbudowy i rozbudowy elewacji 
frontowej, 

b) zachowanie gabarytu dachu z pokryciem dachówk> lub materiałem 
dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, dopuszcza siC okna 
połaciowe, 

c) w elewacji frontowej zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju 
otworów okiennych i drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie 
jednolitej stolarki okiennej o podziale symetrycznym, 
czterodzielnym, ze słupkiem i Wlemieniem, 

d) przywrócenie w parterze w lokalu usługowym stolarki okiennej 
nawi>zuj>cej do podziałów historycznych, 

e) utrzymanie detalu wystroju elewacji: cokołu, opasek, 
podokienników, 

f) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejWciowych, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 261 ｦ Poz. 33 

 

g) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowi>zuje 
kompleksowy remont elewacji; 

7) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 24 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku z centralnym wykuszem, 
b) zachowanie gabarytu dachu z wysuniCtym okapem, pokrycie 

dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 
c) utrzymanie formy wystawek dachowych, 
d) w elewacji frontowej zachowanie iloWci i rozmieszczenia okien i 

drzwi; zachowanie wykroju otworów w parterze zamkniCtych łukami 
odcinkowymi, zachowanie kształtu i wymiaru prostok>tnych okien 1 i 
2 piCtra, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej o 
podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i Wlemieniem 1 
i 2 pietra, utrzymanie stolarki okien w parterze jako nawi>zuj>cej do 
podziałów historycznych, 

e) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem i opaskami, 
f) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowi>zuje 

kompleksowy remont elewacji; 
8) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 26 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 
b) zachowanie gabarytu dachu z pokryciem dachówk> lub materiałem 

dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, dopuszcza siC okna 
połaciowe, 

c) w elewacji frontowej zachowanie iloWci i rozmieszczenia okien 
i drzwi; zachowanie w parterze wykroju otworów zamkniCtych 
łukami odcinkowymi, zachowanie kształtu i wymiaru prostok>tnych 
okien 1 i 2 piCtra, utrzymanie, przywrócenie jednolitej stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i 
Wlemieniem, przywrócenie w parterze w lokalu usługowym 
oryginalnego wykroju otworów okiennych ze stolark> nawi>zuj>c> 
do podziałów historycznych, 

d) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem, gzymsami w poziomie 
stropów, lizenami, 

e) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowi>zuje 
kompleksowy remont elewacji; 

9) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 28 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 
b) zachowanie gabarytu dachu z wystawk> na osi, pokryciem 

dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 
dopuszcza siC okna połaciowe, 

c) w elewacji frontowej 1, 2 i 3 piCtra zachowanie iloWci, 
rozmieszczenia i wykroju otworów okiennych, utrzymanie 
i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej o podziale symetrycznym, 
czterodzielnym, ze słupkiem i Wlemieniem, 

d) przywrócenie w parterze w lokalu usługowym oryginalnego 
wykroju otworów okiennych ze stolark> nawi>zuj>c> do podziałów 
historycznych, 

e) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem i gzymsami w poziomie 
stropów, 

f) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowi>zuje 
kompleksowy remont elewacji; 

10) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 30 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 
b) zachowanie gabarytu dachu z wystawkami, pokrycie dachówk> lub 

materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, dopuszcza siC 
okna połaciowe, 

c) w elewacji frontowej zachowanie iloWci, rozmieszczenia otworów 
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okiennych, utrzymanie kształtów i wymiarów prostok>tnych okien, z 
jednolit> stolark> o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze 
słupkiem i Wlemieniem, 

d) przywrócenie w parterze w lokalu usługowym oryginalnego 
wykroju otworu okiennego ze stolark> nawi>zuj>c> do podziałów 
historycznych, 

e) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem i gzymsami w poziomie 
stropów, 

f) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejWciowych, 
g) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowi>zuje 

kompleksowy remont elewacji; 
11) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 32 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 
b) zachowanie gabarytu dachu z wysuniCtym okapem, zakaz 

nadbudowy, 
c) w elewacji frontowej zachowanie iloWci, rozmieszczenia otworów 

okiennych, utrzymanie kształtów i wymiarów prostok>tnych okien, z 
jednolit> stolark> o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze 
słupkiem i Wlemieniem, 

d) przywrócenie w parterze w lokalu usługowym oryginalnego 
wykroju otworu okiennego ze stolark> nawi>zuj>c> do podziałów 
historycznych, zakaz wypełniania stolarki lokalu ucytkowego 
materiałem nieprzeziernym, 

e) utrzymanie okienek w Wciance kolankowej, 
f) utrzymanie kompozycji elewacji z zaakcentowanymi liniami 

horyzontalnymi, wykoMczeniem z cegły licowej Wcianki kolankowej i 
przestrzeni miedzyokiennych, 

g) utrzymanie detalu wystroju elewacji: cokołu, opasek, gzymsów, 
h) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejWciowych, 
i) zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewn>trz; 

12) dla budynku zabytkowego przy ul. Kolejowej 1 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 
b) zachowanie gabarytu dachu z wysuniCtym okapem, zakaz 

nadbudowy, 
c) w elewacji frontowej zachowanie iloWci, rozmieszczenia i wykroju 

otworów, utrzymanie kształtów i wymiarów okien i drzwi 
zakoMczonych łukiem odcinkowym, utrzymanie i przywrócenie 
jednolitej stolarki o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze 
słupkiem i Wlemieniem, utrzymanie okienek w Wciance kolankowej, 

d) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem, gzymsami 
i dekoracyjnymi wspornikami, 

e) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejWciowych, 
f) zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewn>trz; 

13) obiekt na potrzeby obrony cywilnej: schron wolno stoj>cy, oznaczony 
na rysunku planu – do zachowania, dopuszcza siC likwidacjC pod 
warunkiem wykonania w innym terenie obiektu o podobnych 
parametrach i nie mniejszej pojemnoWci lub zmianC sposobu 
ucytkowania z uwzglCdnieniem wymogów obrony cywilnej. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC nowych podziałów działek z istniej>c> zabudow> przy ul. 
Nad Odr> 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, oraz przy ul. Kolejowej 1, 
z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5; 

2) dopuszcza siC ł>czenie działek okreWlonych w pkt 1, w celu poprawy 
warunków zagospodarowania; 

3) na pozostałym terenie dopuszcza siC podział terenu na działki 
budowlane: 
a) min. powierzchnia nowo wydzielanej działki - 500 m2, 
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b) o szerokoWci frontu nowo wydzielonych działek budowlanych 
wzdłuc terenu P.T.9022.KD.Z min. 18 m, 

c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w 
stosunku do przylegaj>cych granic terenu P.T.9022.KD.Z - 
80 100 , obowi>zuje w pasie o szerokoWci 10 m wzdłuc tego 
terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 10 % działki 
budowlanej; 

2) obowi>zuje likwidacja istniej>cych drzew i zakaz nowych obsadzeM 
zieleni> wysok> na działce na południowym skraju terenu 
elementarnego. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) teren objCty stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. Nad Odr> 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 32, oraz przy ul. Kolejowej 1, ujCte w gminnej 
ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9025.KD.D, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC jeden zjazd na teren z ulicy o symbolu P.T.9022.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn>, obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.T.9022.KD.Z, P.T.9025.KD.D; 

2) istniej>ca sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna 
i telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej 
lokalizacji; 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV. 

 
 
 
 

§ 20. Teren elementarny P.T.9014.U powierzchnia 0,92 ha 
1. przeznaczenie terenu 1) usługi, w tym usługi produkcyjne, rzemiosło, składowanie, drobna 

wytwórczoWć, itp.; 
2) dopuszcza siC istniej>c> funkcjC mieszkaniow> z mocliwoWci> 

przekształcenia mieszkaM na lokale ucytkowe. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku 
planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 
40 %; 

3) wysokoWć nowej zabudowy do gzymsu wieMcz>cego do 12,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) nowa zabudowa wolno stoj>ca o maksymalnej szerokoWci frontu do 

22,0 m; 
6) dla budynku zabytkowego przy ul. Kolejowej 6 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów budynku i formy dachu, 
b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 

drzwiowych, 
c) utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki o podziale 

symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i Wlemieniem, 
utrzymanie okienek w Wciance kolankowej, 

d) utrzymanie i przywrócenie elewacji z cegły licowej z tynkowym 
cokołem i wykoMczeniem, 
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e) utrzymanie i przywrócenie detalu wystroju elewacji: gzymsów - 
głównego z ozdobnymi wspornikami, działowego kondygnacji 
przyziemia i I - go piCtra, parapetowych, płycin, opasek i naczółek 
okiennych, 

f) utrzymanie opasek okiennych i narocnych lizen ryzalitu; 
7) dla budynku zabytkowego przy ul. Kolejowej 10 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów budynku z ryzalitem na osi, 
b) zachowanie formy dachu z wydatnym okapem, 
c) zachowanie iloWci i rozmieszczenia otworów okiennych 

i drzwiowych, 
d) utrzymanie i przywrócenie okien zakoMczonych łukiem 

odcinkowym i jednolitej stolarce o podziale symetrycznym, 
czterodzielnym, ze słupkiem i Wlemieniem, utrzymanie okien 
poddasza, 

e) utrzymanie kompozycji elewacji, utrzymanie opasek okiennych i 
narocnych lizen ryzalitu, 

f) utrzymanie opasek okiennych i narocnych lizen ryzalitu; 
8) dopuszcza siC drogi wewnCtrzne; 
9) zakaz zabudowy w obszarze pasa technicznego ruroci>gu tłocznego 

kanalizacji sanitarnej, oznaczonego na rysunku planu. 
3. zasady parcelacji 1) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane: 

a) min. powierzchnia nowo wydzielanej działki – 1 500 m2, 
b) o szerokoWci frontu nowo wydzielonych działek budowlanych 

wzdłuc terenu P.T.9022.KD.Z min. 35 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w 

stosunku do przylegaj>cych granic terenu P.T.9022.KD.Z - 
80 100 , obowi>zuje w pasie o szerokoWci 20 m wzdłuc tego 
terenu; 

2) dopuszcza siC wydzielenie drogi wewnCtrznej. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30 % powierzchni 

działki budowlanej; 
2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 

w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu; 

3) obowi>zuje wprowadzenie zieleni wzdłuc terenu zamkniCtego IS. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 
zabytków 

1) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
2) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. Kolejowej 6 i 10, 

ujCte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. 
6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9022.KD.Z poprzez jeden zjazd oraz 

poprzez drogi wewnCtrzne; 
2) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia 
w terenie P.T.9022.KD.Z; 

2) istniej>ca kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych 
oraz pas techniczny oznaczony na rysunku planu – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej 
lokalizacji; 

3) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 
15 kV. 
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§ 21. Teren elementarny P.T.9015.U powierzchnia 0,14 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez prawa 
rozbudowy; 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 

40 %; 
3) wysokoWć zabudowy do 10 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) zabudowa wielobryłowa; 
6) dopuszcza siC niwelacjC terenu pod zabudowC. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi publicznej: 
a) min. powierzchnia nowo wydzielanej działki – 1 000 m2, 
b) min. szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

przylegaj>cego terenu P.T.9026.KD.D - 50,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.T.9026.KD.D, 85 95 , 
obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 20 m wzdłuc tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30 % powierzchni 
działki budowlanej; 

2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych drzew 
pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
2) teren objCty stref> WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9026.KD.D i/lub P.T.9006.KD.D; 
2) zakaz bezpoWredniego zjazdu z ulicy zbiorczej o symbolu 

P.T.9022.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.T.9022.KD.Z, P.T.9026.KD.D, P.T.9006.KD.D; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 22. Teren elementarny P.T.9016.U powierzchnia 0,85 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi; 
2) dopuszcza siC istniej>c> funkcjC mieszkaniow> z mocliwoWci> 

przekształcenia mieszkaM na lokale ucytkowe; 
3) wydzielenie wewnCtrzne KPJ – ci>g pieszo jezdny. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku 
planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 
40 %; dopuszcza siC, na posesji przy ul. Nad Odr> 48, istniej>c> 
powierzchniC zabudowy na działce; 

3) wysokoWć nowej zabudowy do gzymsu wieMcz>cego od 7,0 m do 12,0 
m n.p.t.; 

4) dachy o parametrach dowolnych. 
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3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC podziału terenu, z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5, za 
wyj>tkiem wydzielenia KPJ - ci>gu pieszo jezdnego; 

2) szerokoWć ci>gu pieszo jezdnego KPJ w liniach rozgraniczaj>cych od 
6,2 m do 6,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30 % 
powierzchni działki budowlanej; 

2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych drzew 
pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu; ustalenie nie dotyczy obszaru 
na południe od ci>gu pieszo jezdnego KPJ; 

3) zakazuje siC nasadzeM zieleni> wysok> i Wredni> w obszarze na 
południe od ci>gu pieszo jezdnego KPJ; 

4) ci>g pieszo jezdny KPJ o nawierzchni przepuszczalnej. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 
zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) teren objCty stref> WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych. 
6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9026.KD.D i/lub P.T.9006.KD.D; 

2) zakaz bezpoWredniego zjazdu z ulicy zbiorczej o symbolu 
P.T.9022.KD.Z; 

3) szerokoWć jezdni ci>gu pieszo jezdnego KPJ co najmniej 3,5 m; 
4) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn>, obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.T.9022.KD.Z, P.T.9026.KD.D, P.T.9006.KD.D oraz ci>gu 
pieszo jezdnym; 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 
sieci w ci>gu pieszo jezdnym; 

3) projektowany ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych; 
4) projektowana studnia awaryjna; 
5) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

6) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV. 

 
 
 

§ 23. Teren elementarny P.T.9017.U powierzchnia 0,13 ha 
1. przeznaczenie terenu 1) usługi; 

2) dopuszcza siC istniej>c> funkcjC mieszkaniow> z mocliwoWci> 
przekształcenia mieszkaM na lokale ucytkowe. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ca i nieprzekraczalna linia zabudowy okreWlona na rysunku 
planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 
30 %; 

3) wysokoWć zabudowy do 10 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) dla budynku zabytkowego przy ul. Morskiej 4, obowi>zuje: 

a) utrzymanie gabarytów bryły budynku i formy dachu, 
b) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku, 
c) utrzymanie iloWci, rozmieszczenia i wykroju otworów okiennych i 

drzwiowych; 
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6) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane 
z ucytkowaniem sezonowym (letnie ogródki gastronomiczne, itp.) lub 
imprezami okolicznoWciowymi do 14 dni (wystawy, kiermasze, itp.); 

7) dopuszcza siC mikroniwelacjC terenu w celu zagospodarowania terenu 
pod usługi sezonowe i miejsca postojowe. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 40 % 

powierzchni działki; 
2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 

w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych drzew 
pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu, obowi>zuje wprowadzenie 
zieleni wzdłuc terenu zamkniCtego IS i wzdłuc ulicy P.T.9022.KD.Z. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) teren objCty stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) teren objCty stref> WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych; 
4) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytek przy ul. Morskiej 4, 

ujCty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu. 
6. komunikacja 1) dojazd z ulicy zbiorczej o symbolu P.T.9022.KD.Z; 

2) dojWcie piesze takce z ulicy o symbolu P.T.9027.KD.D pod torami 
kolejowymi (teren zamkniCty IS); 

3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 
ustalonych w § 6 ust. 6. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn>, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.T.9022.KD.Z, P.T.9027.KD.D (ul. Morska, ul. Łowiecka); 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 24. Teren elementarny P.T.9018.USw powierzchnia 2,68 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do akwenów 
ceglownych, hangary, place postojowe dla łodzi, usługi rzemieWlnicze 
zwi>zane z eksploatacj> sprzCtu pływaj>cego, sportami wodnymi i 
rybactwem, zespół obsługi załogantów jednostek pływaj>cych; 

2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce funkcji podstawowej: hotelarstwo, 
handel, gastronomia, rozrywka, usługi rzemieWlnicze zwi>zane z 
turystyk> i sportami wodnymi, itp.; 

3) nabrzece sportowe, rekreacyjne i pasacerskie z dostCpem ogólnym; 
4) dopuszcza siC punktu dystrybucji paliwa dla jednostek pływaj>cych 

i/lub pojazdów; 
5) istniej>c> w dniu wejWcia w cycie niniejszego planu funkcjC 

mieszkaniow> dopuszcza siC do czasu zagospodarowania na cele 
okreWlone w pkt 1, 2; dopuszcza siC prowadzenie prac remontowych 
i modernizacyjnych, bez prawa powiCkszania powierzchni 
mieszkaniowej; 

6) dopuszcza siC usługi sezonowe: gastronomii, kultury, rozrywki, 
rekreacji, sportu, handlu. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 

40 %; 
3) maksymalna wysokoWć nowej zabudowy do gzymsu wieMcz>cego do 

12,0 m n.p.t.; 
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4) dachy nowej zabudowy przestrzenne – nie dotyczy budynków 
o rozpiCtoWci konstrukcji powycej 12,0 m; 

5) nowa zabudowa wolno stoj>ca o szerokoWci frontu do 25,0 m; 
6) stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatorownie itp. oraz 

pomieszczenia do gromadzenia odpadów realizuje siC jako 
wbudowane; 

7) dla budynku zabytkowego przy ul. Łowieckiej 2 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku i formy dachu, zakaz 

nadbudowy i rozbudowy, 
b) utrzymanie rozmieszczenia, kształtu i wymiarów otworów 

okiennych i drzwiowych, utrzymanie stolarki okiennej o podziale 
symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i Wlemieniem, 
przywrócenie otworów okiennych w kondygnacji parteru, 

c) utrzymanie i przywrócenie boniowanej kompozycji elewacji 
z cokołem, opaskami okiennymi w kondygnacji parteru, 
gzymsami, naczółkami i ozdobnymi wspornikami, 

d) zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewn>trz; 
8) dla budynku zabytkowego przy ul. Łowieckiej 4 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku i formy dachu, zakaz 
nadbudowy i rozbudowy, 

b) utrzymanie liczby, rozmieszczenia, kształtu i wymiarów otworów 
okiennych i drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i 
Wlemieniem, 

c) utrzymanie i przywrócenie boniowanej kompozycji elewacji 
z cokołem, 

d) utrzymanie i przywrócenie detalu wystroju sztukatorskiego, 
gzymsów, obramienia okien, naczółek, 

e)  zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewn>trz; 
9) dla budynku zabytkowego przy ul. Łowieckiej 6 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku i formy dachu, zakaz 
nadbudowy i rozbudowy, 

b) zachowanie iloWci i rozmieszczenia otworów okiennych 
z asymetrycznie ulokowanymi oknami klatki schodowej w osi, 

c) utrzymanie kształtu i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, 
utrzymanie i przywrócenie stolarki okiennej o podziale 
symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i Wlemieniem, 

d) utrzymanie okienek w Wciance kolankowej, 
e) utrzymanie i przywrócenie kompozycji i wystroju elewacji: cokołu, 

gzymsów, obramieM okiennych, płycinami, wsporników, 
f) zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewn>trz; 

10) dla budynku zabytkowego przy ul. Łowieckiej 8 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku i formy dachu, zakaz 

nadbudowy i rozbudowy, 
b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia kształtu i wymiarów otworów 

okiennych i drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i 
Wlemieniem, 

c) utrzymanie okienek w Wciance kolankowej, 
d) utrzymanie i przywrócenie kompozycji oraz wystroju elewacji: 

cokołu, gzymsów, obramieM otworów, naczółek, płycin, wsporników, 
e) zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewn>trz; 

11) dla budynku zabytkowego przy ul. Łowieckiej 21 obowi>zuje: 
a)  zachowanie gabarytów bryły budynku i formy dachu, z pokryciem 

dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy 
i rozbudowy, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 269 ｦ Poz. 33 

 

b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia kształtu i wymiarów otworów 
okiennych i drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i 
Wlemieniem, 

c) utrzymanie i przywrócenie kompozycji i wystroju elewacji: cokołu, 
gzymsów, obramieM okiennych, naczółek, płycinami, wsporników, 

d)  zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewn>trz; 
12) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odr> 60 obowi>zuje: 

a)  zachowanie gabarytów bryły budynku i formy dachu, z pokryciem 
dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 

b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia kształtu i wymiarów otworów 
okiennych i drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym, 

c) utrzymanie i przywrócenie kompozycji elewacji z wykoMczeniem z 
cegły licowej z zastrzeceniem pkt 12 d, 

d) dopuszcza siC ocieplenie elewacji frontowej od zewn>trz pod 
warunkiem przywrócenia kompozycji elewacji z wykoMczeniem z 
cegły licowej; 

13) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC punktu dystrybucji paliwa 
w formie wolno stoj>cego dystrybutora lub kioskowiaty 
z dystrybutorem, powierzchnia zabudowy do 20 m2; 

14) obowi>zuje zachowanie i utrzymanie nawierzchni brukowej ulicy 
Łowieckiej na całej długoWci; 

15) obowi>zuje realizacja pasacu pieszego ł>cz>cego ulice: Łowieck> i 
Nad Odr> z nabrzecem; 

  16) obowi>zuje utrzymanie i adaptacja basenu Rybackiego; 
17) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC 

i przebudowC nabrzeca, nabrzece typu mieszanego - utwardzone i 
naturalne, obowi>zuje nabrzece naturalne na 25 % długoWci 
całkowitej linii brzegowej; 

18) obiekt na potrzeby obrony cywilnej - obszar pod budownictwo 
ochronne na wypadek wprowadzenia stanu zagrocenia bezpieczeMstwa 
paMstwa, oznaczony na rysunku planu – zakazuje siC lokalizacji nowej 
zabudowy i nowych sieci incynieryjnych. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC nowych podziałów działek z istniej>c> zabudow> przy ul. 
Łowieckiej 2, 4, 6, 8, 21, z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5; 

2) na pozostałym terenie dopuszcza siC podział terenu na działki 
budowlane: 
a) min. powierzchnia nowo wydzielonej działki -  500 m2, 
b) o szerokoWci frontu nowo wydzielonych działek budowlanych 

wzdłuc terenu P.T.9027.KD.D min. 18 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w 

stosunku do przylegaj>cych granic terenu P.T.9027.KD.D - 
80 100 , obowi>zuje w pasie o szerokoWci 10 m wzdłuc tego terenu; 

3) dopuszcza siC wydzielenie działek pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 
technicznych i technologicznych. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30 % działki 
budowlanej; 

2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych drzew 
pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu, obowi>zuje uzupełnienie 
zieleni w czCWci północnej i południowej terenu; 

3) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 
morskiego;  

4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11. 
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5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej - dawnej osady 
rybackiej Glinki; 

2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) czCWć terenu objCta stref> WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych; 
4) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. Łowieckiej 2, 4, 

6, 8, 21 i przy ul. Nad Odr> 60, ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczone na rysunku planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9027.KD.D; 
2) przez teren dopuszcza siC dojazd do terenu P.T.9011.PUw, na 

przedłuceniu ul. Łowieckiej; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenie P.T.9027.KD.D; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,5 - 0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej 
lokalizacji; 

3) istniej>ca napowietrzna i kablowa sieć telekomunikacyjna – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w 
nowej lokalizacji; 

4) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV; 

6) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji 
sanitarnej i energii elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe 
jednostek pływaj>cych. 

 
 

§ 25. Teren elementarny P.T.9019.PUw powierzchnia 21,77 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa z dostCpem do 
akwenów ceglownych, z dopuszczeniem usług, w tym: dystrybucyjno - 
logistycznych, produkcyjnych, rzemiosła, składów handlu hurtowego, 
giełdy towarowe, bazy transportowo - spedycyjne, itp.; 

2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, biurowe, 
telekomunikacji, działalnoWć stoczniow>, itp.; 

3) nabrzeca przeładunkowo – składowe. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 

60 %; 
3) wysokoWć zabudowy kubaturowej i budowli wg potrzeb 

technologicznych, wzdłuc ulicy P.T.9027.KD.D wysokoWć zabudowy 
do gzymsu wieMcz>cego do 12,0 m n.p.t.; 

4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 
6) dopuszcza siC drogi wewnCtrzne; 
7) dopuszcza siC zmiany linii brzegowej, budowC, rozbudowC, 

przebudowC nabrzeca, długoWć nabrzeca utwardzonego wg potrzeb 
technologicznych; 

8) dopuszcza siC budowC obiektów i urz>dzeM w strefie przybrzecnej 
niezbCdnych dla wskazanych funkcji; 
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9) dla budynków zabytkowych przy ul. Lipowej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ź1, ź2 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów budynków i form dachów z wysuniCtym 
okapem, zakaz rozbudowy, dobudowy i nadbudowy, 

b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, kształtów i wymiarów 
otworów okiennych, drzwiowych i blend zakoMczonych łukiem 
odcinkowym, utrzymanie jednolitej stolarki okiennej o podziale 
symetrycznym ze słupkiem i Wlemieniem, 

c) utrzymanie kompozycji z cegły licowej, ceglanych gzymsów, 
podokienników, nadprocy, 

d) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz; 
10) dla budynku zabytkowego przy ul. Lipowej oznaczonym na rysunku 

planu symbolem ź3, obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów budynku i formy dachu, 
b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, kształtów i wymiarów 

otworów okiennych ze stolark> o drobnym podziale, 
c) utrzymanie kompozycji elewacji z konstrukcj> noWn> wypełnion> 

cegł> licow>, 
d) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz; 

11) obowi>zuje utrzymanie nawierzchni brukowych dróg wewnCtrznych; 
12) dla budynków zabytkowych przy ul. Lipowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem: ź4, ź5 obowi>zuje utrzymanie istniej>cej 
kompozycji architektonicznej obiektu, w tym: gabarytów 
wysokoWciowych, kompozycji i detalu architektonicznego;  

13) obiekt na potrzeby obrony cywilnej: schron pod budynkiem, schron 
wolno stoj>cy, oznaczone na rysunku planu – do zachowania, 
dopuszcza siC likwidacjC pod warunkiem wykonania w innym terenie 
obiektu o podobnych parametrach i nie mniejszej pojemnoWci lub 
dopuszcza siC zmianC sposobu ucytkowania schronów z 
uwzglCdnieniem wymogów obrony cywilnej; 

14) uzdatnianie terenu poprzez złocenie na nim urobku z pogłCbiania 
akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji oraz innych 
dopuszczonych materiałów. 

3. zasady parcelacji 1) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane: 
a) min. powierzchnia nowo wydzielonej działki 1,0 ha, 
b) o szerokoWci frontu nowo wydzielonych działek budowlanych 

wzdłuc terenu P.T.9027.KD.D min. 70 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w 

stosunku do przylegaj>cych granic terenu P.T.9027.KD.D - 
80 100 , obowi>zuje w pasie o szerokoWci 10 m wzdłuc tego 
terenu; 

2) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych; 
3) dopuszcza siC wydzielenie działek pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 

technicznych i technologicznych. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30 % 

powierzchni działki budowlanej; 
2) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych skupisk zieleni wysokiej; 
3) obowi>zuje realizacja pasów zieleni izolacyjnej przy północnej 

i  południowej granicy terenu elementarnego; 
4) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 

morskiego; 
5) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11. 
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5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
2) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. Lipowej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: ź1, ź2, ź3, ź4, ź5, ujCte w 
gminnej ewidencji zabytków. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.T.9027.KD.D oraz z planowanej ulicy po 
południowej stronie granicy planu;  

2) dopuszcza siC dojazd z ulicy Lipowej poprzez drogC wewnCtrzn> 
zlokalizowan> na terenie zamkniCtym IS; 

3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 
ustalonych w § 6 ust. 6. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach P.T.9022.KD.Z, P.T.9027.KD.D, P.T.9029.KDW i innych 
drogach wewnCtrznych; 

2) istniej>ce kolektory deszczowe  0,5 - 0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci 
kablowej w nowej lokalizacji; 

3) istniej>ce sieci – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

4) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 
kV – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
oraz budowy stacji w nowej lokalizacji; 

5) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji 
sanitarnej i energii elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe 
jednostek pływaj>cych. 

 

§ 26. Teren elementarny P.T.9020.ZL 
Wyspa DCbina 

powierzchnia 22,45 ha 

1. przeznaczenie terenu ZieleM leWna. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakazuje siC zabudowy terenu, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych oraz urz>dzeM i budowli słuc>cych 
gospodarce leWnej; 

3) zakazuje siC zmiany ukształtowania terenu; 
4) zakazuje siC melioracji terenu z wyj>tkiem małej retencji; 
5) obowi>zuje utrzymanie naturalnego Wrodowiska i krajobrazu lasów 

aluwialnych z szuwarowiskami (szuwary trzcinowe i turzycowe) i 
kanałami wodnymi; 

6) gospodarka leWna zgodna z planem urz>dzenia lasu; 
7) obowi>zuje nabrzece naturalne; 
8) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 
9) na obszarze korytarza widocznoWci nabiecnika, oznaczonym na 

rysunku planu, dopuszcza siC likwidacjC zieleni ograniczaj>cej 
funkcjonowanie urz>dzeM nawigacyjnych; 

10) zakazuje siC uzdatniania terenu i składowania na nim urobku 
z pogłCbiania akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) teren objCty zespołem przyrodniczo – krajobrazowym „DCbina”, 
oznaczonym na rysunku planu, planowane przekształcenie zespołu 
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przyrodniczo – krajobrazowego „DCbina” w rezerwat przyrody 
„DCbina i CzarnołCka”; 

4) obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” 
PLB320003, oznaczony na rysunku planu; 

5) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

6) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 
morskiego. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja DostCp do terenu drog> wodn>. 
7. infrastruktura 

techniczna 
Dopuszcza siC budowC sieci energetycznych kablowych i lokalnych 
zasilania i obsługi urz>dzeM nawigacyjnych. 

 
§ 27. Teren elementarny P.T.9021.KD.Z powierzchnia 3,08 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica zbiorcza; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 

sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych i modernizacyjnych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) podwójny szpaler drzew w pasie rozdzielaj>cym jezdnie lub 
pojedynczy szpaler drzew po obu stronach jezdni; ustalenie nie dotyczy 
strefy wiaduktu; 

2) nawierzchnie chodników i zatok parkingowych przepuszczalne 
z drobnowymiarowych elementów; 

3) zakaz budowy ekranów akustycznych. 
3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 

działek pod drogC publiczn>; 
2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych w granicach planu 

zmienna: od 18,5 m do 47 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) dopuszcza siC bogaty program zieleni; 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 
zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki; 
2) na odcinku zwCcenia pasa drogowego oraz na wiadukcie lub pod 

wiaduktem dopuszcza siC przekrój ulicy: jedna jezdnia, 4 pasy ruchu, a 
nawet: jedna jezdnia, 2 pasy ruchu; 

3) skrzycowania z torami kolejowymi bezkolizyjne, w drugim poziomie; 
4) dwukierunkowa Wciecka rowerowa, zlokalizowana poza jezdni>. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci wodoci>gowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna 
oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w 
terenie elementarnym; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,3 - 0,5 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

4) projektowana sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych. 
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§ 28. Teren elementarny P.T.9022.KD.Z 
ul. Nad Odr> 

powierzchnia 8,97 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica zbiorcza; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie 

tymczasowe zwi>zane z kontynuacj> obecnego ucytkowania terenu, w 
ramach której dopuszcza siC: remont, zmianC sposobu ucytkowania, 
przebudowC, bez prawa rozbudowy. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) pojedynczy szpaler drzew po obu stronach jezdni; obsadzenie nie 
dotyczy strefy wiaduktu oraz odcinka od wlotu ulicy Kolejowej do 
wlotu ulicy Fabrycznej; 

2) nawierzchnie chodników i zatok parkingowych przepuszczalne 
z drobnowymiarowych elementów; 

3) zakaz budowy ekranów akustycznych. 
3. zasady parcelacji  1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 

działek pod drogC publiczn>; 
2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych w granicach planu 

zmienna: od 11 m do 81 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
3) budowa ulicy zbiorczej w załoconym przekroju wymaga poszerzenia 

terenu o pas po zachodniej stronie granicy planu - czCWci działek nr: 
5/2 obr. 3059, 4, 6/4, 6/8, 6/14 i 10 obr. 3060 oraz 2/16 obr. 3062 
(oznaczonych na rysunku planu) - do ustalenia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego obszarów s>siednich oraz 
wydzielenia z terenów zamkniCtych PKP – czCWci działki nr 4/5 oraz 
czCWć działki nr 4/6 obr. 3063 (oznaczonych na rysunku planu). 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

Dopuszcza siC bogaty program zieleni. 
 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) czCWć terenu objCta stref> WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych; 
4) dla budynków ujCtych w gminnej ewidencji zabytków, przy ul. Nad 

Odr> nr: 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, ul. 
Kolejowa 9, 11, oznaczonych na rysunku planu, obowi>zuje wykonanie 
inwentaryzacji konserwatorskiej przed podjCciem prac rozbiórkowych. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) na odcinku zwCcenia pasa drogowego oraz na wiadukcie lub pod 

wiaduktem, dopuszcza siC przekrój ulicy: jedna jezdnia, 4 pasy ruchu, a 
nawet: jedna jezdnia, 2 pasy ruchu; 

3) skrzycowanie z torami kolejowymi bezkolizyjne, w drugim poziomie; 
4) dwukierunkowa Wciecka rowerowa, zlokalizowana poza jezdni>; 
5) w granicach terenu lokalizacja skrzycowania z drog> gminn> – ulic> 

Żabryczn>. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>c> sieć wodoci>gow>, gazow>, elektroenergetyczn> 

i telekomunikacyjn> z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) istniej>ce kolektory deszczowe  0,4 ÷ 0,9/0,9 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

3) dopuszcza siC tymczasow> lokalizacjC istniej>cej stacji redukcyjno -
pomiarowej gazu (w rejonie budynku przy ul. Nad Odr> 67), do czasu 
realizacji drogi i budowy stacji w terenie P.T.9031.GE; 

4) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia z 
zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV – do przebudowy, 
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rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w terenie 
elementarnym; 

6) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – do 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w 
terenie elementarnym; 

7) dopuszcza siC lokalizacje przepompowni Wcieków sanitarnych: 
a) na czCWci działki nr 2/16 obr. 3063 (oznaczonej na rysunku planu, w 

rejonie budynku przy ul. Kolejowej 6), do czasu realizacji drogi i 
budowy przepompowni na terenie P.T.9032.KPS, 

b) na czCWci działki nr 7/9 obr. 3063 (oznaczonej na rysunku planu, w 
rejonie budynku przy ul. Nad Odr> 46) do czasu realizacji drogi i 
budowy przepompowni na terenie P.T.9030.KPS, 

c) na czCWci działki nr 25/7 obr. 3072 (oznaczonej na rysunku planu, w 
rejonie budynku przy ul. Nad Odr> 119) do czasu realizacji drogi i 
budowy przepompowni w docelowej lokalizacji poza obszarem 
planu na działce nr 3/4 obr. 3072 (oznaczonej na rysunku planu) w 
rejonie budynku przy ul. Nad Odr> 121; 

8) projektowana sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych. 

 

§ 29. Teren elementarny P.T.9023.KD.L 
ul. Cegłówka 

powierzchnia 0,31 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna - ulica lokalna. 

2. zasady parcelacji 1) zakaz siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 11 m do 13m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

3. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

Dopuszcza siC bogaty program zieleni. 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

5. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) poł>czenie z ulic> o symbolu P.T.9024.KD.L poprzez przejazd pod 

wiaduktem kolejowym (teren zamkniCty IS). 
6. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>ca sieć: wodoci>gowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna 

- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i 
budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) istniej>ce kolektory deszczowe  0,4 - 0,6 m oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych o Wrednicy 225 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
i budowy sieci kablowej w terenie elementarnym; 

4) projektowana sieć gazowa. 
 

§ 30. Teren elementarny 
P.T.9024.KD.L 

ul. Nad Odr> 
powierzchnia 0,68 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica lokalna; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie 

tymczasowe zwi>zane z kontynuacj> obecnego ucytkowania terenu, w 
ramach której dopuszcza siC: remont, zmianC sposobu ucytkowania, 
przebudowC, bez prawa rozbudowy. 
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2. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 11 m do 16m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

3. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) dopuszcza siC bogaty program zieleni; 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 11. 
4. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

5. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) poł>czenie z ulic> o symbolu P.T.9023.KD.L poprzez przejazd pod 

wiaduktem kolejowym (teren zamkniCty IS); 
3) w przypadku poprowadzenia ulicy o symbolu P.T.9021.KD.Z nad 

torami kolejowymi, w rejonie istniej>cego wiaduktu kolejowego nad 
ulic> Nad Odr> – dojazd z ulicy o symbolu P.T.9024.KD.L do terenu 
P.T.9011.PUw pod wiaduktem drogowym. 

6. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ca sieć wodoci>gowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna 
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i 
budowy nowej  sieci w terenie elementarnym; 

2) istniej>ce kolektory deszczowe  0,4 - 0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
i budowy sieci kablowej w terenie elementarnym; 

4) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych; 

 

§ 31. Teren elementarny P.T.9025.KD.D 
ul. Nad Odr>, czCWć ul. Kolejowej powierzchnia 0,64 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 11 m do 25m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

3. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) dopuszcza siC bogaty program zieleni;  
2) nawierzchnia chodników przepuszczalna. 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

5. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) Wciecka rowerowa lub ci>g pieszo rowerowy zlokalizowany poza 

jezdni>. 
6. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>ca sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna 

i telekomunikacyjna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) istniej>ca studnia publiczna - do zachowania, z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
i budowy sieci kablowej w terenie elementarnym; 

4) projektowana kanalizacja deszczowa. 
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§ 32. Teren elementarny P.T.9026.KD.D 
ul. Nad Odr> 

powierzchnia 0,70 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 11 m do 28m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

3. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

Obowi>zuje utrzymanie i odtwarzanie zieleni wysokiej w zachodniej 
czCWci terenu. 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) czCWć terenu objCta stref> WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych. 
5. komunikacja Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne.  
6. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>ca sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna 

i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,5 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
i budowy sieci kablowej w terenie elementarnym. 

  

§ 33. Teren elementarny 
P.T.9027.KD.D 

ul. Łowiecka 
powierzchnia 0,43 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuje jednolity rysunek kompozycyjny chodników; 
2) obowi>zuje utrzymanie nawierzchni brukowej jezdni; 
3) ulica o ruchu uspokojonym, w której zaleca siC stosowanie rócnych 

form ograniczenia i spowalniania ruchu samochodów (ograniczenie 
prCdkoWci, zwCcenie korytarzy ruchu, odgiCcia toru jazdy, 
wprowadzenie wysepek Wrodkowych, zmiany rodzaju nawierzchni, 
progi zwalniaj>ce i lokalne wyniesienia nawierzchni, bramy wjazdowe, 
zastosowanie drzew i krzewów do optycznego zamkniCcia ulicy, małe 
ronda itp.) oraz stwarza siC priorytetowe warunki dla ruchu pieszego i 
rowerowego. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 8 m do 
14,5m, plac do zawracania 20 × 20 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) dopuszcza siC bogaty program zieleni;  
2) nawierzchnia chodników przepuszczalna. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) czCWć terenu objCta stref> WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych. 
6. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, obustronne chodniki;  

2) dopuszcza siC realizacjC ulicy w formie ci>gu pieszo jezdnego; 
3) wł>czenie do ulicy zbiorczej o symbolu P.T.9022.KD.Z poprzez 

istniej>cy przejazd, w jednym poziomie przez tory kolejowe. 
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7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>c> sieć wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna 
i telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,5 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
i budowy sieci kablowej w terenie elementarnym; 

4) istniej>ca napowietrzna sieć telekomunikacyjna – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej 
w terenie elementarnym; 

5) projektowana sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

6) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych wraz z ruroci>giem 
tłocznym Wcieków sanitarnych. 

 

§ 34. Teren elementarny P.T.9028.E powierzchnia 0,22 ha 

1. przeznaczenie terenu źlektroenergetyczna stacja wysokiego napiCcia. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Zakaz budowy obiektów innych nic budynki i budowle incynieryjnych 
urz>dzeM sieciowych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

5. komunikacja Dojazd z ulicy o symbolu P.T.9021.KD.Z poprzez teren P.T.9011.PUw.  

6. infrastruktura 
techniczna 

Istniej>ca elektroenergetyczna stacja zasilaj>ca wysokiego napiCcia 110/6 
kV – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

 

§ 35. Teren elementarny P.T.9029.KDW powierzchnia 0,11 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga wewnCtrzna. 
2. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 

działek pod drogC; 
2) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 0 m do 14 m. 

3. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

Dopuszcza siC bogaty program zieleni. 
 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

5. komunikacja 1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  
2) dopuszcza siC realizacjC drogi w formie ci>gu pieszo jezdnego; 
3) czCWć drogi w terenie zamkniCtym IS, oznaczona na rysunku planu. 

6. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym; 

2) istniej>ca napowietrzna sieć telekomunikacyjna – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej 
w terenie elementarnym; 

3) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 
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§ 36. Teren elementarny P.T.9030.KPS powierzchnia 0,03 ha 

1. przeznaczenie terenu Przepompownia Wcieków sanitarnych. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Zakaz budowy obiektów innych nic budynki i budowle incynieryjnych 
urz>dzeM sieciowych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

Obowi>zuje urz>dzenie zieleni izolacyjnej, Wredniej, zimozielonej wzdłuc 
ogrodzenia. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja Dojazd z ulicy o symbolu P.T.9006.KD.D.  

7. infrastruktura 
techniczna 

1) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych; 
2) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 

Wcieków sanitarnych. 
 

§ 37. Teren elementarny P.T.9031.GE powierzchnia 0,10 ha 
1. przeznaczenie terenu Stacja redukcyjno - pomiarowa gazu. 

2. kształtowanie 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Zakaz budowy obiektów innych nic budynki i budowle incynieryjnych 
urz>dzeM sieciowych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

Obowi>zuje urz>dzenie zieleni izolacyjnej, Wredniej, zimozielonej wzdłuc 
ogrodzenia. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja Dojazd z ulicy o symbolu P.T.9026.KD.D. 

7. infrastruktura 
techniczna 

Projektowana stacja redukcyjno - pomiarowa gazu.  

 
§ 38. Teren elementarny P.T.9032.KPS powierzchnia 0,03 ha 

1. przeznaczenie terenu Przepompownia Wcieków sanitarnych. 
2. kształtowanie 

zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Zakaz budowy obiektów innych nic budynki i budowle incynieryjnych 
urz>dzeM sieciowych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

Obowi>zuje urz>dzenie zieleni izolacyjnej, Wredniej, zimozielonej wzdłuc 
ogrodzenia. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja Dojazd z ulicy o symbolu P.T.9025.KD.D. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych; 
2) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 

Wcieków sanitarnych. 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

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

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla terenów: PŁTŁ9007ŁKSP, PŁTŁ9008ŁU, PŁTŁ9009ŁKS, PŁTŁ9010ŁPUw,OS, PŁTŁ9011ŁPUw, 
P.T.9012.U, P.T.9013.U, P.T.9014.U, P.T.9015.U, P.T.9016.U, P.T.9017.U, P.T.9018.USw, 

P.T.9019.PUw; 

2) 0% dla gruntów komunalnych na włw terenach oraz dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszą 
uchwaJąŁ 

§ 40. Na obszarze objętym ”lanem uchwalonym niniejszą uchwaJą traci moc czę`ć uchwaJy 
Nr XLIII/541/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian Miejscowego 

”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy PóJnoc (ŚzŁ 
UrzŁ WojŁ SzczeciLskiego Nr 8, poz. 56). 

§ 41. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi MiastaŁ 

§ 42. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminyŁ 

 

Przewodniczący Rady: 
Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr XLII/1052/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 282 ｦ Poz. 33 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr XLII/1052/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 3 

do uchwaJy Nr XLII/1052/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 4 

do uchwaJy Nr XLII/1052/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 5 

do uchwaJy Nr XLII/1052/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 6 

do uchwaJy Nr XLII/1052/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/1052/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/1052/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭStoJczyn - Port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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej za”isane 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 P.T.9003.ZN Budowa kanalizacji deszczowej.  
2 P.T.9004.KD.D Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych.  

Budowa jezdni, chodników, skrzycowania z ulic> zbiorcz>, budowa 
oWwietlenia i odwodnienia ulicy oraz urz>dzenie zieleni.   
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

3 P.T.9006.KD.D 
 

 

Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych.  
Budowa odcinka ulicy: jezdni, chodników, oWwietlenia i odwodnienia, 
urz>dzenie zieleni. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego 
Wcieków sanitarnych. 

4 P.T.9008.U Budowa studni awaryjnej. 
5 P.T.9015.U Budowa studni awaryjnej. 
6 P.T.9016.U.MW Budowa ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
7 P.T.9021.KD.Z Ulica zbiorcza. Odcinek ulicy StołczyMskiej i projektowany przebieg 

ulicy.  
Budowa fragmentu dwupoziomowego skrzycowania z lini> kolejow> – 
budowa wiaduktu lub przebudowa tunelu, budowa dwóch jezdni, 
chodników i Wciecki rowerowej, budowa odwodnienia i oWwietlenia 
ulicy, urz>dzenie zieleni.  
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
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8 P.T.9022.KD.Z Ulica zbiorcza czCWciowo w obszarze planu. Ulice Nad Odr>, Kolejowa.  
Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych, budowa fragmentu 
dwupoziomowego skrzycowania z lini> kolejow> – budowa wiaduktu 
lub przebudowa tunelu, budowa drugiej jezdni na odcinku ulicy, w 
rejonie ulicy Kolejowej budowa ulicy w pełnym przekroju (jezdnia i 
chodnik od strony zabudowy, budowa chodników i Wciecki rowerowej, 
budowa odwodnienia i oWwietlenia ulicy, budowa skrzycowania z ulica 
dojazdow> P.T.9026.KD.D, urz>dzenie zieleni.  
Likwidacja istniej>cych przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Likwidacja istniej>cej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu. 
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

9 P.T.9023.KD.L Budowa sieci gazowej. 
10 P.T.9024.KD.L Ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych.  

Budowa odcinka ulicy: rozbiórka pozostałoWci budynków 
gospodarczych, jezdni, chodników, skrzycowania z ulic> zbiorcz>, 
odwodnienia i oWwietlenia ulicy, urz>dzenie zieleni. 
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

11 P.T.9025.KD.D Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Odcinek ulicy Nad 
Odr>.  
Budowa skrzycowaM z ulic> zbiorcz> P.T.9022.KD.Z.  
Budowa kanalizacji deszczowej. 

12 P.T.9026.KD.D Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Odcinek ulicy Nad 
Odr>. 
Budowa skrzycowania z ulic> zbiorcz> P.T.9022.KD.Z.  

13 P.T.9027.KD.D 
 

Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Ulica Łowiecka. 
Przebudowa odcinka ulicy. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

14 P.T.9030.KPS 
 

Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego 
Wcieków sanitarnych. 

15 P.T.9031.GE Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu. 
16 P.T.9032.KPS 

 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego 
Wcieków sanitarnych. 

 

§ 3. O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

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

i o ochronie `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w artŁ 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska t.j. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150), 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 artŁ 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 
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§ 4. 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. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze 

zmŁ), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane 

”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 
(art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

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

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

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLII/1052/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

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

”rzestrzennego ｭStoJczyn Port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. zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Śo ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭStoJczyn Portｬ w Szczecinie, 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, w dniach od 13 ”au-
dziernika 2009 r. do dnia 3 listopada 2009 r., wniesiono w ustalonym terminie do dnia 17 listopada 

2009 rŁ 2 uwagi stanowiące integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 3. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniu 24 listo”ada 2009 r. 

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

1Ł1Ł Wniesiono o ”rzedJuwenie obszaru oznaczonego symbolem PŁTŁ9011ŁPUw w kierunku ”oJudniowym 
(na obszar PŁTŁ9019ŁUSw) do linii ulicy Iowieckiej (w czę`ci ”rosto”adJej do koryta Odry)Ł Powiększenie 
wwŁ terenu, ”ozwoli w ”rzyszJo`ci na rozbudowę bazy magazynowo ”rzeJadunkowej oraz odsunięcie te-

renów rekreacyjnych od terenów fabrycznychŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”onowana zmiana nie jest zgodna ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin. 

1Ł2Ł Wniesiono o: Teren PŁTŁ9022ŁKŚŁźŁ Planowany ”rzebieg drogi zakJada likwidację znajdujących się na 
tym terenie zbiorników magazynowych o Jącznej ”ojemno`ci 2170 m3Ł źbiorniki te są skomunikowane 
z nabrzewem dalbowym wykorzystywane są obecnie i będą do `wiadczenia usJug magazynowo ”rzeJa-

dunkowychŁ Brak zbiorników s”owoduje s”adek atrakcyjno`ci ”ortu na terenie S”óJki Fosfan, a tym sa-

mym istotne ograniczenie ”rzeJadunków ”ortowychŁ Śodatkowo wąt”liwe jest wykorzystanie ”rojekto-

wanej nowej drogi (Nad Odrą) ze względu na ”lanowane ”rzesunięcie ruchu drogowego na zachodnią 
obwodnicę Szczecina oraz wiadukt Police _więtaŁ Nalewy zwrócić uwagę na fakt, iw ”rojektowana trasa 
nowej drogi przebiega przez teren o niekorzystnych warunkach topograficzno geologicznych. Wysoka 

skar”a wzdJuw toru kolejowego na trasie Szczecin Police w ”rzeszJo`ci, na skutek dziaJania wód grunto-

wych ulegJa erozji i wymagaJa ”ilnie wykonania ”rac zabez”ieczających ”rzed osunięciemŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”onowana zmiana nie jest zgodna ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin. 

Utrzymanie istniejących zbiorników s”owoduje zawęwenie ”asa drogowego, co znacznie obniwy standard 
projektowanej drogi. 
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2.1. Wniesiono o: w zakresie zasady parcelacji w pkt 1a) obniwyć ”owierzchnię minimalną wydzielanych 
dziaJek budowlanych z 25 000 m2 do 10 000 m2. 

Uwaga uwzględnionaŁ 

2Ł2Ł Wniesiono o: w zakresie ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu w ”kt 8a) nalewy zmie-

nić tre`ć za”isu w ten s”osób, weby w”rowadzić obowiązek zachowania odcinka torowiska z dwoma 
kom”letnymi wagonikami na surówkę zamiast trzechŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Ustalona minimalna ilo`ć wagoników ”rzeznaczonych do zachowania (3 sztuki) 
umowliwia zaakcentowanie w ”rzestrzeni ”rzemysJowych tradycji miejsca - dawnej huty. 

2Ł3Ł Wniesiono o: w zakresie ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu wykre`lić za”is 8 b)Ł 

Uwaga uwzględnionaŁ 
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UCHWAIA NR XLIIł1055/09 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Port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) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XVI/431/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

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

strzennego miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 

2008 rŁ) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Portｬ w SzczecinieŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 1 642,7 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy - KanaJem Grabowskim, wschodnim brzegiem Przeko”u MieleLskiego; 
2) od wschodu - wschodnim brzegiem rzeki Regalicy (Odry Wschodniej), kanaJem Cegielinka; 
3) od ”oJudnia - wschodnim brzegiem rzeki Regalicy (Odry Wschodniej), ”oJudniowym skrajem Autostra-

dy PoznaLskiej; 
4) od zachodu - wzdJuw terenów kolejowych linii do Podjuch, ”óJnocno - wschodnim brzegiem Jeziora 

Portowego, brzegiem KanaJu Rybnego, rzeką Parnicą, ulicą Rybnicką, wzdJuw wschodniej granicy te-

renów kolejowych Śworca WrocJawskiego, nabrzewem wschodnim Basenu źachodniego, KanaJem 
Grodzkim. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`lone są na rysunku ”lanu, w skali 1: 1 000, zwanym dalej 

rysunkiem planu. 

§ 2. Przedmiotem ustaleL ”lanu jest obszar ”ortu z dostę”em do wewnętrznych wód morskich, ”rze-

znaczony na funkcje: ”rzeJadunkową, ”rodukcyjno - skJadową lub logistyczną, a takwe obszar ”rzylegJy do 
”ortu z usJugami, rzemiosJem, usJugami komunalnymi o znaczeniu ogólnomiejskim, tereny ogrodów dziaJ-
kowych, usJugi s”ortu i rekreacji z dostę”em do akwenów, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tere-

ny komunikacji i urządzeL komunikacyjnych, infrastruktura techniczna, zieleL naturalna i le`na oraz wody 
”owierzchniowe wewnętrznych wód morskich i wód `ródlądowychŁ Czę`ć obszarów zieleni naturalnej 
i le`nej stanowi obszary ”rawnie chronioneŁ 


