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UCHWAIA NR XLII/1057/09 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBukowe-boiskoｬ 
w Szczecinie 

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

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

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

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

Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXVł673ł08 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 wrze`nia 2008 r. w spra-

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

boiskoｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego Miasta Szczecin, uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 

2008 r., uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭBukowe-boiskoｬ w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 3,448 ha, z granicami o nastę”ującym przebiegu: 

1) od ”óJnocy i ”óJnocnego-zachodu: granica Parku Le`nego Klęskowo; 
2) od wschodu: ul. PomaraLczowa; 
3) od ”oJudnia i ”oJudniowego-zachodu: tereny zabudowy mieszkaniowej w osiedlu Bukowe. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek s”orządzony w skali 1:1000, zwany dalej ry-

sunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.B.4001.US pow. 3,021 ha; 

2) D.B.4002.KS,ZP pow. 0,252 ha; 

3) D.B.4003.KDW pow. 0,175 ha. 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny funkcji osiedlowych s”ortu i rekreacji (boisko s”ortowe) wraz 
z usJugami towarzyszącymi oraz komunikacja drogowa i infrastruktura technicznaŁ Regulacje ”lanu obejmują 

”eJną ”roblematykę okre`loną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBukowe-boiskoｬ w Szczeci-

nie stanowi zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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

w skali 1:10 000 (uchwaJa Nr XVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 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 ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie oraz 
równe zasady zabudowy i zagos”odarowania terenuŁ 

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

1) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy miasta Prawobrzewe - D; 
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2) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu administracyjnym: B (osiedle Bukowe-Klęskowo); 
3) liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu: 4; 

4) liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie: 001 ÷ 003; 
5) symbole ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 

a) US - teren sportu i rekreacji, 

b) KS,ZP - teren ”arkingu i zieleni urządzonej, 
c) KDW - teren drogi wewnętrznejŁ 

3. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

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

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnejŁ 

4. Przebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z ry-

sunku planu. 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

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

wy”eJniająca wszystkie mowliwe do zagos”odarowania na ten cel ”owierzchnie terenu (n”Ł w liniach 
rozgraniczających ulicy), w tym takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (np. 

zakrzewienia skar”, tarasów, ”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach 

rozgraniczenia dziaJki, zieleL w donicach); 
2) dostę” ogólny - dostę” do terenu (obiektu) nie limitowany wadnymi ograniczeniami podmiotowymi 

(powszechny) ani przedmiotowymi, w szczególno`ci ogrodzeniami, biletami wstę”u, czasem dostę”u, it”Ł; 
3) dostę” ”ubliczny - dostę” do terenu (obiektu) limitowany tylko ograniczeniami przedmiotowymi, tj. 

wymagający s”eJnienia okre`lonych warunków o charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. 

dostę” tylko w ustalonych godzinach, bilety wstę”u; 
4) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania; najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pom”ownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne; 

5) nie”owądane gatunki ro`lin - eks”ansywne gatunki ro`lin wy”ierające rodzimą florę, które nie mogą 
być stosowane w nasadzeniach na terenach zieleni ”ublicznej, w lasach oraz na terenach zachowują-
cych ciągJo`ć ”rzestrzenną z lasami; stanowiska tych ro`lin ”owinny być zwalczane i eliminowane 

”odczas cięć sanitarnych i innych zabiegów hodowlanych w drzewostanach (zawarte w lasach drze-

wostany tych gatunków nalewy ”rzebudowywać); do nie”owądanych gatunków ro`lin zalicza się: 
a) drzewa i krzewy: bez koralowy, czeremcha amerykaLska, dąb czerwony, jewyna wcinanolistna 

i armeLska, klon jesionolistny, robinia akacjowa (grochodrzew), `wido`liwka kJosowa, `widwo`liwa, 
`nieguliczka biaJa, tawlina jarzębolistna, 

b) byliny: barszcz Montegazziego i Sosnowskiego, niecierpek gruczoJowaty i ”rzylądkowy, rdestowiec 

ostrokoLczysty i sachaliLski; 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 

mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 
7) obszary pod budownictwo ochronne - rezerwowane obszary pod budowle ochronne na wypadek 

w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa; na obszarach rezerwowanych zakazuje się 
zabudowy i lokalizacji sieci inwynieryjnych; rodzaju obiektów na terenach rezerwowanych nie mowna 
okre`lić w planie - mogą to być obiekty nadziemne, podziemne lub tylko wykopy ziemne; w porozu-

mieniu z organami zarządzania kryzysowego tereny rezerwowane na cele OC ”rzeznacza się n”Ł na 
ogrody przydomowe w zabudowie jednorodzinnej, zieleL, ”lace zabaw it”Ł; 

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

obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych albo 

b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; 
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 do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich ele-

mentów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cof-

nięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie 

(ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz ”owierzch-

nię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł; 
 do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oni-

wej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek przy okien-

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

9) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym; 

reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 

”ierwotnego wystroju lub ”rojektu budynku, a takwe szyld o ”owierzchni do 0,3 m2; 

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

klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

11) warto`ciowy drzewostan - ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami oraz z wy-

jątkiem zadrzewieL tworzonych ”rzez gatunki nie”owądane), 
b) drzewa i krzewy gatunków ”rawnie chronionych lub stanowiące ”omniki przyrody, aleje i parki 

zabytkowe, 

c) drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych z ”odanych niwej rodzajów o obwodach ”nia mie-

rzonego na wys.130 cm: 

ｦ ”owywej 200 cm: kasztanowiec, topola, wierzba, 

ｦ ”owywej 100 cm: brzoza, buk, daglezja, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), grab, jesion, 
klon (z wyjątkiem klonu jesionolistnego), lipa, modrzew, olsza, sosna, `wierk, 

ｦ ”owywej 50 cm: cy”rysik, gJóg, grab, jarząb, jodJa, leszczyna, ”latan klonolistny, wiąz, wywotnik, 
d) ”onad ”ięcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyjątkiem: 

ｦ gatunków nie”owądanych i inwazyjnych, 

ｦ gatunków wymienionych w bazie ｭGatunki obce. Polska baza danychｬ Instytutu Ochrony 

_rodowiska PAN, 
ｦ ”os”olitych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, daglezji, forsycji, ja`minowców, 

kasztanowca, kolcowoju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, `wierków, 
tawuJ i tawuJowca, to”oli, winobluszczy, wylistek i wywotników; 

12) zamknięcie kompozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(gru”ą obiektów), uksztaJtowaniem ”owierzchni terenu lub zielenią wysoką, ”osiadające walory kom-

pozycyjne i estetyczne; 

13) zieleL izolacyjna - ”as zwartej zieleni wielo”iętrowej (n”Ł lasu lub zadrzewienia) o szeroko`ci dosto-

sowanej do okre`lonej sytuacji ”rzestrzennej (minimum 12,0 m), zJowony z gatunków od”ornych na 
zanieczyszczenia (w tym zimozielonych), oddzielający funkcjonalnie i o”tycznie obiekty uciąwliwe od 
terenów sąsiednich; 

14) zorganizowana zieleL ”ubliczna - zieleL urządzona wy”eJniająca ”rzestrzenie o dostę”no`ci ”ublicznej, 
w szczególno`ci tworząca ”arki, skwery, zieleLce, aleje, a takwe stanowiąca elementy kompozycji 

ciągów ulicznych i ”laców n”Ł: sz”alery drzew, wywo”Joty, rabaty kwiatowe it”Ł 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dla terenów elementarnych 

§ 6. Teren elementarny D.B.4001.US. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obiekty usJug s”ortu i rekreacji o znaczeniu osiedlowym oraz zabudowa usJu-

gowa towarzysząca; 
2) w ramach ustalonego ”rzeznaczenia terenu nakazuje się realizację boisk s”ortowych wraz z niezbęd-

nym wy”osaweniem, w tym co najmniej: 

a) boiska ”iJkarskiego, 
b) dwóch boisk o dowolnym ”rzeznaczeniu (n”Ł ”iJkarskich, lekkoatletycznych, tenisowych), 
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c) obiektu socjalnego dla s”ortowców zawierającego m.in.: magazyn s”rzętu s”ortowego, szatnie, 
toalety, natryski, 

d) zagos”odarowania terenu niezbędnego do ”rawidJowego funkcjonowania zes”oJu obiektów s”or-

towych; 

3) realizacja obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 2 stanowi inwestycję celu ”ublicznego; 
4) poza obiektami wymienionymi w ust. 1 pkt 2 do”uszcza się realizację nastę”ujących obiektów uzu-

”eJniających ”rogram usJug s”ortu i rekreacji: 
a) obiekt socjalno-administracyjny do obsJugi boisk s”ortowych (n”Ł siedziba klubu s”ortowego), 
b) terenowe urządzenia s”ortowe z niezbędnym wy”osaweniem, n”Ł biewnia, rzutnia, `ciewka trenin-

gowa wraz z obiektami i urządzeniami treningowymi, mini-golf, 

c) trybuny i siedziska wraz z zadaszeniami, obiekty maJej architektury, miejsca zabaw dla dzieci, 

d) zes”óJ usJug towarzyszących z toaletą ”ubliczną; 
5) zakres usJug towarzyszących ogranicza się do nie”rodukcyjnej dziaJalno`ci związanej z obsJugą s”ortu 

i rekreacji oraz widowisk s”ortowych, stanowiącej m.in.: 

a) wy”owyczalnię s”rzętu s”ortowego, 
b) usJugi regeneracji i rehabilitacji (n”Ł sauna, siJownia, klub fitness, solarium, odnowa biologiczna), 

c) handel detaliczny w lokalach do 50 m2 ”owierzchni uwytkowej (n”Ł artykuJami s”owywczymi lub 

sportowymi), 

d) maJą gastronomię (n”Ł bar, kawiarnia, lodziarnia), 
e) dziaJalno`ć edukacyjno-dydaktyczną; 

6) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz ich elementów: wolno stojących 
masztów antenowych i zes”oJów antenowych na dachach budynkówŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obszar terenu elementarnego objęty jest granicami otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego 
ｭPuszcza Bukowaｬ, dla której obowiązują ustalenia Planu ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobra-

zowego ｭPuszcza Bukowaｬ oraz Roz”orządzenia Wojewody źachodnio”omorskiego w sprawie Szcze-

ciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; obowiązują nastę”ujące rygory chroniące wy-

stę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze i walory krajobrazowe: 
a) ksztaJtowanie zieleni urządzonej w s”osób nawiązujący do rodzimych zbiorowisk ro`linnych, 
b) zakaz wycinki i ”rzesadzania warto`ciowego drzewostanu z zastrzeweniem ust. 2 pkt 2, 

c) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów gatunków rodzimych, ty”owych dla terenu (gJów-

nie: li”a drobnolistna, klon ”os”olity, klon jawor, jarząb ”os”olity, buk ”os”olity, grab ”os”olity, 
jesion wyniosJy, sosna ”os”olita, dąb szy”uJkowy i bezszy”uJkowy, brzoza brodawkowata, gJóg 
jednoszyjkowy, leszczyna pospolita), 

d) zakaz w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin oraz sukcesywną eliminację wystę”ujących 
drzew i krzewów oraz stanowisk bylin gatunków nie”owądanych; 

2) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu z wyjątkiem cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych 
oraz niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew kolidujących z realizacją boisk s”ortowych, obiektów 
budowlanych o charakterze staJym i sieci inwynieryjnych; 

3) do”uszcza się wycinkę drzew i zakrzewieL - nie stanowiących warto`ciowego drzewostanu, ”od wa-

runkiem jednoczesnego nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych z zastrzeweniem ust. 2 

pkt 1; 

4) do”uszcza się zastosowanie ozdobnych gatunków krzewów i bylin nie stanowiących gatunków ro-

dzimych - wyJącznie w sąsiedztwie osiedlowych terenów zabudowanych, na ”oJudnie od boiska ”iJ-
karskiego; 

5) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 

6) zakazuje się stosowania nawierzchni nie”rze”uszczalnych: 
a) w pasie terenu o szeroko`ci 5,0 m od granicy lasu (Park Le`ny Klęskowo) z wyJączeniem ciągu 

”ieszego o ”rzybliwonym przebiegu oznaczonym na rysunku planu, 

b) do utwardzania alejek spacerowych; 

7) ustala się w”rowadzenie zwartej zieleni wysokiej i `redniowysokiej o znaczeniu osJonowym, zJowonej 
z gatunków od”ornych na zanieczyszczenia (w tym zimozielonych), o ”rzybliwonym usytuowaniu 

oznaczonym na rysunku planu: 

a) od strony zabudowy mieszkaniowej przy: ul. Brązowej 50 oraz ul. Bewowej 12 i 20 - jako zieleni 

izolacyjnej w formie ”asów o minimalnej szeroko`ci 12,0 m, 

b) od strony ”ozostaJych terenów mieszkaniowych - jako pasy zwartej zieleni wysokiej o charakte-

rze izolacyjnym; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 875 ｦ Poz. 118 

 

8) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują takwe w ”rzy”adku nowego zagos”odarowania tymcza-

sowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
9) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji ”owinny zamykać się w granicach terenu 

elementarnego. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; ustalenie nie ogranicza sytuowania 

inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 

2) poza obszarami ograniczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy do”uszcza się lokalizację nieku-

baturowych terenowych urządzeL rekreacyjno-sportowych wraz z zadaszeniami; 

3) ustala się zamknięcie kompozycyjne widoku od strony ul. PomaraLczowej w formie obiektu kubatu-

rowego lub niekubaturowego elementu zagospodarowania terenu (np. obiekt maJej architektury, 
maszt flagowy, reklama wolno stojąca wyJącznie o tre`ci związanej z ”rzeznaczeniem terenu), 

o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku planu; 

4) nakazuje się zagos”odarowanie terenów zieleni jako zorganizowanej zieleni ”ublicznej, wkomponowa-

nej w istniejące ukJady zieleni oraz o formie dostosowanej do otaczającego krajobrazu; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni terenu elementarnego; 

6) maksymalna wysoko`ć zabudowy staJej: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,5 m; maksymal-

na wysoko`ć zabudowy tymczasowej: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 4,0 m; 

7) maksymalna wysoko`ć niekubaturowych obiektów budowlanych i urządzeL rekreacyjno-sportowych: 

12,0 m; ograniczenie wysoko`ci nie dotyczy masztów o`wietleniowych (o`wietlenia boisk); 
8) wysoko`ć zabudowy mierzy się od ”oziomu terenu (z wyJączeniem obniwenia terenu ”rzy ”omiesz-

czeniach technicznych i garawach) do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu (z wyJączeniem obiektów 
technicznych takich jak: maszynownie duwigów, stacje bazowe telefonii komórkowej, wyj`cia na 
dach oraz pomieszczenia dla obsJugi ”arkingu - w ”rzy”adku usytuowania na dachu ”Jaskim); 

9) nakazuje się dostosowanie wysoko`ci masztów i sJu”ów o`wietleniowych do wymagaL ruchu lotni-

czego, związanego z dziaJalno`cią Lotniska Szczecin-Śąbie (”oza granicami planu); 

10) nakazuje się dostosowanie formy ”rzekrycia dachowego do ”otrzeb uksztaJtowania harmonijnego 

widoku z wywszych kondygnacji sąsiadującej zabudowy osiedlowej n”Ł ”o”rzez zastosowanie mate-

riaJów budowlanych wysokiej jako`ci lub indywidualne za”rojektowanie uwytkowego wykorzystania 
”owierzchni dachu (rozwiązanie tarasowe z uwzględnieniem wprowadzenia bogatego programu ziele-

ni); ustalenie nie dotyczy obiektów kontenerowych stanowiących za”lecze boiska ”iJkarskiego oraz 
kubaturowych obiektów tymczasowych; 

11) ustala się ciąg ”ieszy o ”rzybliwonym przebiegu oznaczonym na rysunku planu; 

12) nakazuje się wkom”onowanie urządzeL s”ortowych w istniejące ukJady zieleni; 
13) realizacje obiektów maJej architektury warunkuje się wykonaniem ich z materiaJów naturalnych; urzą-

dzenie nie dotyczy obiektów i urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych; 

14) górą skar”y terenowej wzdJuw terenu elementarnego D.B.4003.KDW (ul. PomaraLczowa) do”uszcza 
się realizację `ciewki ”ieszej, Jączącej się z ukJadem osiedlowej komunikacji pieszej; 

15) realizację obiektów usJugowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d, do”uszcza się wyJącznie 
w o”arciu o ws”ólny i caJo`ciowy ”rojekt zabudowy - w formie zes”oJu zwartej zabudowy usJugowo-

rekreacyjnej z toaletą ”ubliczną; 
16) wygrodzenie terenów s”ortowych warunkuje się zastosowaniem ogrodzenia o konstrukcji awurowej; 

w bez”o`rednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych do”uszcza się realizację ogrodzenia w ”ostaci 
muru ”eJnego; 

17) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego i uwytkowania terenu z wyjątkiem: 

a) tymczasowego uwytkowania terenu stanowiącego kontynuację dotychczasowego uwytkowania - 

do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

b) zgodnych z przeznaczeniem terenu tymczasowych obiektów usJugowych, gos”odarczych i maga-

zynowych oraz zagos”odarowania terenu związanego z uwytkowaniem sezonowym (np.: letnie 

ogródki gastronomiczne, urządzenia zabaw dla dzieci) i na czas trwania imprez sportowych, 

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

d) zagospodarowania tymczasowego wynikającego z konieczno`ci zastosowania rozwiązaL ”rzej-

`ciowych ”rzy realizacji ”lanu; 
18) lokalizację nowego i ”rzedJuwenie lokalizacji istniejącego zagos”odarowania tymczasowego dopusz-

czonego niniejszym planem warunkuje się Jącznym s”eJnieniem wymogów: 
a) dostosowaniem do krajobrazu i otaczającej zabudowy, a w szczególno`ci standardu wykonania 

obiektów tymczasowych (m.in. rodzaj materiaJów elewacyjnych), 
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b) nie powodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej i ”ieszej oraz dla ”rze”rowadzenia sieci 
inwynieryjnych, 

c) mowliwo`cią likwidacji i do”rowadzenia terenu do stanu ”ierwotnego; 
19) poza rejonami ”arkingów w terenach mieszkaniowych (poza granicami planu) zakazuje się lokalizacji 

reklam wolnostojących; ustalenie nie dotyczy masztów flagowych i tymczasowych reklam wolno sto-

jących oraz tablic informacyjnych na czas trwania imprez rekreacyjno-sportowych; 

20) zakazuje się montawu reklam wbudowanych w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące 
`wiatJo mogą zakJócać warunki mieszkaniowe; 

21) wyznacza się obszar ”od budownictwo ochronne na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez-

”ieczeLstwa ”aLstwa, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku planu; zakazuje się za-

budowy obiektami kubaturowymi, realizacji infrastruktury technicznej (z wyjątkiem odwodnienia tere-

nu) oraz nasadzeL zieleni wysokiej; 
22) czę`ć terenu obejmuje się strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, oznaczoną na rysunku ”lanu; ”rzy realizacji inwestycji obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych, związanych z wykonaniem prac 

ziemnych, z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze 

podjęcia ”rac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu za wyjątkiem wydzielenia terenu dla zes”oJu zabudowy usJu-

gowo-rekreacyjnej oraz inwynieryjnych obiektów i urządzeL sieciowych; 
2) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna mowliwa jest bez”o`rednio z terenu elementarnego ŚŁBŁ4003ŁKŚW 
(ul. PomaraLczowa) przy budynku nr 35÷41 oraz od strony ”arkingu ”rzy ul. Bewowej (”oza grani-

cami ”lanu), jak równiew ”o`rednio ”o”rzez teren elementarny ŚŁBŁ4002ŁKS,źP (”arking z zielenią 
urządzoną); do”uszcza się dodatkowo dostę” ”ieszy do terenu od strony ”oJudniowej (ul. Bewowa 
i ul. PomaraLczowa - poza granicami planu); 

2) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 
a) usJugi s”ortu i rekreacji min. 1 m.p./10 uwytkowników, z zastrzeweniem ust. 5 pkt 4, 

b) usJugi administracji, handlu i gastronomii min. 3 m.p./100 m2 ”owŁ uwytkowej, z zastrzeweniem 

ust. 5 pkt 5; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych dla rowerów: 
a) usJugi s”ortu i rekreacji min. 1 m.p./10 uwytkowników, 
b) usJugi administracji, handlu i gastronomii min. 1 m.p./100 m2 ”owŁ uwytkowej, z zastrzeweniem 

ust. 5 pkt 5; 

4) nakazuje się realizację miejsc ”ostojowych do obsJugi boisk s”ortowych i terenów rekreacyjnych 

w terenie elementarnym D.B.4002.KS,ZP; ustalenie nie dotyczy miejsc ”ostojowych dla rowerów; 
5) do”uszcza się wykorzystanie na ”otrzeby zes”oJu usJug towarzyszących, o którym mowa w ust. 1 

pkt 5, miejsc postojowych w terenie elementarnym D.B.4002.KS,ZP, pod warunkiem zabezpieczenia 

odpowiedniej liczby miejsc ”ostojowych do obsJugi boisk s”ortowych i terenów rekreacyjnych zgod-

nie z ust. 5 pkt 4. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków sanitarnych i wód o”adowych, drenawowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci 
uzbrojenia w terenach: D.B.4001.US, D.B.4003.KDW i ulicach: PomaraLczowej, Bewowej; 

2) sieci: wodociągowa, cieplna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) kolektor deszczowy Ø 0,6÷0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się realizację inwynieryjnych urządzeL sieciowychŁ 
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§ 7. Teren elementarny D.B.4002.KS,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych do obsJugi terenów sportu i rekreacji, 

zieleL urządzona; 
2) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz wolno stojących masztów anteno-

wych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy obszar terenu elementarnego objęty jest granicami otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego 

ｭPuszcza Bukowaｬ, dla której obowiązują ustalenia Planu ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobra-

zowego ｭPuszcza Bukowaｬ oraz Roz”orządzenia Wojewody źachodnio”omorskiego w sprawie Szcze-

ciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; obowiązują nastę”ujące rygory chroniące wy-

stę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze i walory krajobrazowe: 
a) ksztaJtowanie zieleni urządzonej w s”osób nawiązujący do rodzimych zbiorowisk ro`linnych, 
b) zakaz wycinki i ”rzesadzania warto`ciowego drzewostanu z zastrzeweniem ust. 2 pkt 2, 

c) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów gatunków rodzimych, ty”owych dla terenu (gJów-

nie: li”a drobnolistna, klon ”os”olity, klon jawor, jarząb ”os”olity, buk ”os”olity, grab ”os”olity, 
jesion wyniosJy, sosna ”os”olita, dąb szy”uJkowy i bezszy”uJkowy, brzoza brodawkowata, gJóg 
jednoszyjkowy, leszczyna pospolita), 

d) zakaz w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin oraz sukcesywną eliminację wystę”ujących 
drzew i krzewów oraz stanowisk bylin gatunków nie”owądanych; 

2) do”uszcza się wycinkę warto`ciowego drzewostanu ograniczoną wyJącznie do cięć sanitarnych, cięć 
”ielęgnacyjnych oraz niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew kolidujących z realizacją dojazdów do 
miejsc ”arkingowych, inwynieryjnych urządzeL sieciowych i sieci inwynieryjnych; 

3) do”uszcza się wycinkę drzew i zakrzewieL - nie stanowiących warto`ciowego drzewostanu, ”od wa-

runkiem jednoczesnego nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych z zastrzeweniem ust. 2 

pkt 1; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni terenu elementarnego; 

5) zakazuje się naruszenia systemów korzeniowych drzew i zanieczyszczania gleby; realizację miejsc 

”ostojowych warunkuje się zastosowaniem nawierzchni utwardzonej nieprzepuszczalnej; 

6) zakazuje się stosowania nawierzchni nie”rze”uszczalnych w ”asie terenu o szeroko`ci 5,0 m od gra-

nicy lasu (Park Le`ny Klęskowo); 
7) ustala się w”rowadzenie od strony terenu elementarnego D.B.4001.US pasa zwartej zieleni wysokiej 

o charakterze izolacyjnym, zJowonej z gatunków od”ornych na zanieczyszczenia (w tym zimozielo-

nych), o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku planu; 

8) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się w”rowadzenie zieleni wysokiej wg wskaunika: minimum 1 drze-

wo na 5 miejsc postojowych, przy czym nasadzenia drzew dokonuje się od strony terenów s”ortowo-

rekreacyjnych lub/i pomiędzy miejscami postojowymi. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu; 
2) nakazuje się wkom”onowanie dojazdów i miejsc ”ostojowych w istniejące ukJady zieleni; 
3) nakazuje się zagos”odarowanie terenów zieleni jako zorganizowanej zieleni ”ublicznej m.in. w formie 

pasa zieleni wysokiej od strony terenu elementarnego D.B.4001.US; 

4) wygrodzenie terenu warunkuje się zastosowaniem ogrodzenia o konstrukcji awurowej; 
5) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego i uwytkowania terenu z wyjątkiem: 

a) tymczasowego uwytkowania terenu stanowiącego kontynuację dotychczasowego uwytkowania, 
do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

b) zagospodarowania o charakterze sezonowym i na czas trwania imprez sportowych, 

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

d) zagospodarowania tymczasowego wynikającego z konieczno`ci zastosowania rozwiązaL ”rzej-

`ciowych ”rzy realizacji ”lanu; 
6) lokalizację nowego i ”rzedJuwenie lokalizacji istniejącego zagos”odarowania tymczasowego dopusz-

czonego niniejszym planem warunkuje się Jącznym s”eJnieniem wymogów: 
a) dostosowaniem lub wkomponowaniem zagos”odarowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

a w szczególno`ci standardu wykonania obiektów tymczasowych, 
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b) nie powodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej i ”ieszej oraz dla ”rze”rowadzenia sieci 
inwynieryjnych, 

c) mowliwo`cią likwidacji i do”rowadzenia terenu do stanu ”ierwotnego; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam; ustalenie nie dotyczy masztów flagowych i tymczasowych reklam 

wolnostojących realizowanych na czas trwania imprez rekreacyjno-sportowych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu elementarnego D.B.4003.KDW (ul. PomaraLczowa); 
2) nakazuje się realizację minimum 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych z do”uszcze-

niem realizacji 2 miejsc ”ostojowych dla autokarów - ”rzy wjeudzie na ”arkingŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych w o”arciu o istnieją-
ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.B.4003.KDW i ulicy PomaraLczowej; 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; 

3) sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 8. Teren elementarny D.B.4003.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna - czę`ć ulicy dojazdowejŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy obszar terenu elementarnego objęty jest granicami otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego 
ｭPuszcza Bukowaｬ, dla której obowiązują ustalenia Planu ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobra-

zowego ｭPuszcza Bukowaｬ oraz Roz”orządzenia Wojewody źachodnio”omorskiego w sprawie Szcze-

ciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; obowiązują nastę”ujące rygory chroniące wy-

stę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze i walory krajobrazowe: 
a) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów gatunków rodzimych, ty”owych dla terenu (gJów-

nie: li”a drobnolistna, klon ”os”olity, klon jawor, jarząb ”os”olity, buk ”os”olity, grab ”os”olity, 
jesion wyniosJy, sosna ”os”olita, dąb szy”uJkowy i bezszy”uJkowy, brzoza brodawkowata, gJóg 
jednoszyjkowy, leszczyna pospolita), 

b) zakaz w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin; 
2) zakazuje się wycinki drzewostanu za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, wycinki 

drzew gatunków nie”owądanych, niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanej z realizacją ko-

munikacji drogowej, inwynieryjnych urządzeL sieciowych i sieci inwynieryjnych; 
3) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej ”od warunkiem nie powodowania 

ograniczeL dla komunikacji koJowej i ”ieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych 
oraz dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnychŁ 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego terenu z wyjątkiem: 

a) tymczasowego uwytkowania terenu stanowiącego kontynuację dotychczasowego uwytkowania - 
do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

b) zagospodarowania tymczasowego wynikającego z konieczno`ci zastosowania rozwiązaL ”rzej-

`ciowych ”rzy realizacji ”lanu; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; do”uszcza się wyrównienie na-

wierzchni chodnika w rejonie usytuowania gJównego doj`cia do obszaru usJug s”ortowo-rekreacyjnych 

w terenie elementarnym D.B.4001.US lub w rejonie usytuowania zamknięcia kompozycyjnego wido-

ku od strony ul. PomaraLczowej (”oza granicami planu); 
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3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury oraz lokalizację nowych i ”rzedJuwania lokalizacji 
istniejących obiektów stanowiących niezbędne wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego, 

takich jak budki telefoniczne, kosze na `mieci, Jawki ”arkowe, lam”y, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe 

itp. pod warunkiem: 

a) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, 

b) nie powodowaniem ograniczeL w komunikacji koJowej i ”ieszej, w tym dla umieszczania znaków 
i sygnaJów drogowychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z ”otrzeb komunikacji drogowej; 

2) do”uszcza się scalenia i korekty ”odziaJów wJasno`ciowychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) teren elementarny jest pasem terenu ulicy dojazdowej (ul. PomaraLczowa); 
2) ustala się realizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni; 

3) nakazuje się realizację dojazdu do terenu elementarnego D.B.4001.US od strony ul. PomaraLczowej 
przy budynku nr 35÷41Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 

2) kolektor deszczowy Ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy nowego kolektora w terenie elementarnym. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia koLcowe 

§ 9. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0% dla obszaru ”lanuŁ 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta SzczecinŁ 

§ 11. Na obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ｭBukowe - bo-

iskoｬ w Szczecinie, uchwalonym niniejszą uchwaJą, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego ŚŁ01, uchwalony uchwaJą Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. 

w sprawie II edycji zmian Miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szcze-

cina na obszarze dzielnicy Prawobrzewe (ŚzŁ UrzŁ WojŁ SzczeciLskiego Nr 10, poz. 61). 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

 

Przewodniczący Rady: 
Bazyli Baran 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 880 ｦ Poz. 118 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLII/1057/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 881 ｦ Poz. 118 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/1057/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 882 ｦ Poz. 118,119 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/1057/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBukowe - boiskoｬ w Szczecinie 

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

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

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

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

stwierdza się: 

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

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLII/1057/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

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

przestrzennego ｭBukowe - boiskoｬ w Szczecinie 

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

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

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

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

Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

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

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

malnoprawnej prac planistycznych. 
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UCHWAIA NR XXXIX/411/09 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 23 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNarutowicza IIｬ w Szczecinku. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miasta Szczecinek 

uchwala, co nastę”uje: 


