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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭvelechowa - Ostrowskaｬ w Szczecinie. 

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

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

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

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

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

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 
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§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLII/1053/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. 

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

terenu ｭvelechowa - Iącznaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭvelechowa - Ostrowskaｬ, ”o stwierdzeniu zgod-

no`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin (uchwaJa 

XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 rŁ) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”o-

darowania ”rzestrzennego ｭvelechowa-Ostrowskaｬ w Szczecinie zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 9,46 ha z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) od ”oJudniowego-zachodu - ulica Ostrowska; 

2) od ”óJnocnego-wschodu - zieleL nieurządzona; 
3) ”oJudniowego-wschodu - skar”a wzdJuw ulicy BogumiLskiej; 
4) ”óJnocnego-zachodu - rodzinne ogrody dziaJkoweŁ 

3Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek w skali 1: 1000, zwany dalej rysunkiem planu, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) P.Z.4001.U pow. 1,33 ha 

2) P.Z.4002.MW,U pow. 6,20 ha 

3) P.Z.4003.KP pow. 0,16 ha 

4) P.Z.4004.KD.D pow. 0,21 ha 

5) P.Z.4005.KD.L pow. 0,02 ha 

6) P.Z.4006.U,M pow. 1,54 ha 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usJug z wyJączeniem usJug uciąw-
liwych oraz obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m², tereny zieleni, tereny ogro-

dów dziaJkowych, tereny s”ortu i rekreacji, tereny drobnej produkcji, tereny komunikacji drogowej, tereny 

infrastruktury technicznej. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭvelechowa-Ostrowskaｬ w Szcze-

cinie w skali 1: 1000 stanowi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2Ł Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 
(uchwaJa XXVIIIł706ł08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 rŁ) stanowi źaJącznik nr 2, będą-
cy integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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

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

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4Ł Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowią źaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

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

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

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

1) P - litera oznaczająca dzielnicę PóJnoc; 
2) Z - litera oznaczająca osiedle velechowa; 
3) 4 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu; 

4) 001 - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie; 

5) symbole literowe ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 
a) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usJug; 
b) U - teren zabudowy usJugowej; 
c) U,M - teren zabudowy usJugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej; 

d) KP - teren ciągu ”ieszego; 
e) KD.D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa; 

f) KD.L - teren drogi publicznej - ulica lokalna. 
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3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

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

4Ł Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne, 

2) ustalenia ekologiczne, 

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

4) ustalenia zasad parcelacji, 

5) ustalenia komunikacyjne, 

6) ustalenia inwynieryjneŁ 

5Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera Jącznie ustalenia ogólne i ustalenia szczegó-
Jowe dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszarŁ 

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

1) biura - budynki lub ich czę`ci, w których ”rowadzi się dziaJalno`ć związaną z zarządzaniem, dziaJa-

niem organizacji, doradztwem, finansami, ubez”ieczeniami, ”rojektowaniem, obsJugą nieruchomo`ci, 
wynajmem, ”o`rednictwem, ”rowadzeniem interesów, ”racami badawczo-rozwojowymi, archiwizo-

waniem, dziaJalno`cią wydawniczą, reklamą, tJumaczeniami, `wiadczeniem usJug turystycznych poza 

udzielaniem noclegów, ”rzetwarzaniem i ”rzesyJaniem informacji, informatyką, ”rzygotowywaniem 
”rogramów telewizyjnych i radiowych, ”rzyjmowaniem ”rzesyJek, administracją, wymiarem s”rawie-

dliwo`ci, zarządzaniem obroną narodową, ”olicją, strawą ”owarną i sJuwbami ochrony, re”rezentowa-

niem ”aLstw, instytucjami międzynarodowymi, a takwe ”odobną dziaJalno`ć, którą ”rowadzi się w bu-

dynkach lub ich czę`ciach; 
2) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

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

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

3) dach stromy - równe formy dachów o ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem co najmniej 25 
sto”niŁ źa formę dachu stromego uznaje się takwe dach ko”uJowy lub kolebkowy, w którym cięciwa 
Juku Jącząca najniwszy ”unkt z najwywszym, nachylona jest ”od kątem co najmniej 25 sto”ni; 

4) edukacja - przedszkola i szkoJy, wraz z obiektami towarzyszącymi, ”unkty o”ieki nad dziećmi, 
z wyjątkiem szkóJ wywszych, a takwe obiekty do nich ”odobne; 

5) 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 15ł0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

6) gastronomia - nalewy ”rzez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajlbary, winiarnie, ”uby, 
stoJówki, obiekty sJuwące dziaJalno`ci kateringowej, a takwe obiekty do nich ”odobne; 

7) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów na-

turalnych (”rzede wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie 
”od względem estetycznym; 

8) hotele - budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, 

gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty do nich ”odobne; 
9) kom”ozycja zes”oJu zabudowy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

dowy, wysoko`ci zabudowy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, ”odziaJu wJasno`ciowego, 
nawierzchni utwardzonych; 

10) kom”ozycja zes”oJu zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”Ł zaJowenia ”omnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

11) kompozycja obiektu - ukJad eks”onowanych elewacji oraz dachu i zwieLczenia budowli z rozmiesz-

czeniem, wielko`cią i ”ro”orcjami otworów, elementami ”rogramu architektoniczno-estetycznego (de-

tale, faktury materiaJów, zasada kolorystyki it”Ł), stolarką, urządzeniami Jączącymi obiekt z otaczają-
cym terenem, towarzyszącymi obiektami ”omocniczymi ws”ierającymi kom”ozycyjnie obiekt gJówny; 

12) korytarz ekologiczny - elementy zagos”odarowania terenu integrujące system zieleni miejskiej. W obszarze 

niniejszego ”lanu jest to teren ”rzylegający do uwytku ekologicznego, oznaczony 1ŁMWłźP; 
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13) makroniwelacja - zmiana naturalnej rzeuby i nachylenia stoku (wyko”, nasy”, wyrównanie ”owierzch-

ni) o wysoko`ć względną większą niw 1 m; 

14) mieszkanie funkcyjne - mieszkanie integralnie związane z ”rowadzoną dziaJalno`cią dla: wJa`ciciela 
”odmiotu gos”odarczego, strówa lub technologa, o ile dziaJalno`ć wymaga caJodobowego nadzoru, na 
dziaJce ws”ólnej z ”rowadzoną dziaJalno`cią; 

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

16) niezakJócony widok z ”unktu, ciągu widokowego lub wzdJuw osi widokowej - widok na zes”óJ obiek-

tów budowlanych, zieleL i inne obiekty naturalne (”rzede wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni te-

renu) z ”unktu, ciągu widokowego lub wzdJuw osi widokowej, którego ”rzeksztaJcanie (w szczególno-

`ci ”o”rzez budowę nowych obiektów) mowe być dokonywane ”od warunkiem dostosowania do ist-

niejących walorów estetycznychŁ W ”rzy”adku osi widokowej wykluczone jest zasJonięcie obiektu 
stanowiącego zamknięcie osi; 

17) obiekty naukowe i badawcze - obiekty, w których ”rowadzi się dziaJalno`ć naukową lub badawczą, 
w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe 
obiekty do nich podobne; 

18) (obiekty) upowszechniania kultury - domy kultury, biblioteki, mediateki, wy”owyczalnie filmów, centra 
informacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty do nich ”odobne; 

19) obiekty ”omocy s”oJecznej - domy dziecka, domy seniora, domy ”omocy s”oJecznej, obiekty ”ogo-

towia o”iekuLczego, schroniska dla bezdomnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty 
do nich podobne; 

20) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku; 
21) pojedynczy budynek - budynek wolno stojący wydzielony `cianami zewnętrznymi; 
22) poradnie medyczne - ”rzychodnie, ”oradnie, ambulatoria, o`rodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje 

dializ, zakJady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoJy rodzenia, gabinety ”aramedyczne, 
a takwe obiekty do nich ”odobne; 

23) 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 parteru; 

 do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich ele-

mentów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (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 ”owierzchnię obiek-

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

wej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy 
oknach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych, a takwe nadwieszo-

nych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

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

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

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowymŁ Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. 

Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o ”owierzchni do 0,3 m²; 

26) rozrywka - dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty do nich ”odobne, nienalewące do innej kategorii ”rze-

znaczenia terenu; 

27) strefa ruchu uspokojonego - obszar, w którym stosuje się równe formy ograniczania i spowalniania 

ruchu samochodów oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu ”ieszego i rowerowego; 

28) studnie awaryjne - studnie ”ubliczne, zakJadowe lub wyznaczone studnie ”rywatne za”ewniające 
zaopatrywanie w wodę ludno`ci w warunkach s”ecjalnych, tjŁ wystą”ienia skawenia, klęsk wywioJo-

wych lub wojny; 

29) System Zieleni Miejskiej (SZM) - ciągJa struktura ”rzestrzenna, wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równo-

rodne tereny zieleni (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie 
z odpowiednimi terenami poza miejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronio-

nych. SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”o”rzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach; 
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30) teren pod budownictwo ochronne - teren realizacji podziemnego budownictwa ochronnego w przy-

”adku w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa lub wojny; 
31) usJugi drobne - ”unkty usJug szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, 

poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebo-

wych, `lusarskich, stolarskich, ”unkty na”raw artykuJów uwytku osobistego i uwytku domowego, stu-

dia wizawu i odchudzania, Jaunie i sauny, solaria, gabinety masawu, ”ralnie, ”unkty wynajmu 
i wy”owyczania ”rzedmiotów ruchomych, ”unkty konserwacji i napraw maszyn biurowych, a takwe 
obiekty do nich podobne; 

32) warto`ciowy drzewostan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz 

aleje i parki zabytkowe, a takwe inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych 
cech: 

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

b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 

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

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

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

”owywej 51 cm; 

33) widowiskowe obiekty kultury - teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, 

kina, kabarety, planetaria wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty do nich ”odobne; 
34) wskaunik intensywno`ci zabudowy - iloraz: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 

wszystkich budynków (liczonych w zewnętrznym obrysie murów, z wyJączeniem tarasów i balko-

nów), do ”owierzchni dziaJki budowlanej lub innej jednostki okre`lonej w ustaleniach szczegóJowych; 
35) wystawy i ekspozycje - muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, 

a takwe obiekty do nich ”odobne; 
36) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego - obiekty czasowego zamieszkania uczniów, studentów i ”ra-

cowników, w tym internaty, bursy, domy studenckie i asystenckie, hotele pracownicze, wraz z obiek-

tami towarzyszącymi, a takwe obiekty do nich ”odobne; 
37) zamknięcie kom”ozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

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

pozycyjne i estetyczne; 

38) zasób zieleni - suma ”rzestrzeni zajętej ”rzez równorodne elementy zieleni w `rodowisku miejskim, n”Ł 
wystę”ujące ”ojedynczo lub w grupach drzewa, krzewy, a takwe trawniki, ”nącza, wywo”Joty, ro`lin-

no`ć ozdobna w donicach, zieleL na dachach obiektów nadziemnych i na stro”ach obiektów ”od-

ziemnych. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²; 
2) zakazuje się lokalizacji: 

a) elektrowni wiatrowych, 

b) warsztatów mechaniki ”ojazdowej i stacji obsJugi ”ojazdówŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się obszar Systemu źieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) na obszarze objętym Systemem źieleni Miejskiej zakazuje się: 
a) zmniejszania ”owierzchni biologicznie czynnej ”oniwej 50% ”owierzchni terenu elementarnego, 

”ojedynczej dziaJki budowlanej lub innej jednostki bilansowej okre`lonej w ustaleniach szczegó-
Jowych ”lanu, z wyJączeniem terenów, w których ”lan do”uszcza zmniejszenie ”owierzchni bio-

logicznie czynnej, 

b) ksztaJtowania zabudowy w s”osób utrudniający swobodny ”rze”Jyw mas ”owietrza i ”rzecinają-
cy ciągJo`ć korytarzy ekologicznych; 

3) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element 
kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni, z wyjątkiem: 
a) cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych, 
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b) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanej z realizacją obiektów budowlanych i sieci in-

wynieryjnych, 
c) wycinki drzew sJuwącej wyeks”onowaniu zabytków; 

4) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji ”owinny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej; 

5) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi w zasięgu oddziaJywania drogi pu-

blicznej wy”osawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz nich 
do”uszczalnych ”oziomów: zanieczyszczeL ”yJowych, duwięku oraz wibracji; 

6) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-

sowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

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

1) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
a) wykuszy, balkonów, daszków nad wej`ciami, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni, 

ram”, gzymsów wieLczących: maksymalnie do 1,5 m, 

b) innych elementów ”rogramu architektonicznego nie ujętych w ust. 3 pkt 1a (t.j. studzienek do-

`wietlających ”iwnice oraz elementów ws”artych na sJu”ach): maksymalnie do 1,0 m, 

c) innych obiektów wskazanych w ustaleniach szczegóJowych; 
2) nie”rzekraczalna linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza 

budynkami; 

3) nowe i ”rzeksztaJcane obiekty realizuje się zgodnie z wymogami harmonijnej sylwety, panoramy lub 

pierzei; 

4) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego n”Ł kioskowiaty, budki telefoniczne, lam”y, tradycyjne sJu”y ogJoszenio-

we warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym 

dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 
5) do”uszcza się lokalizację reklam za wyjątkiem lokalizacji: 

a) reklam wolno stojących i wbudowanych w strefie ochrony konserwatorskiej B, 

b) reklam wbudowanych na zabytku Ostrowska 4, 

c) reklam wolno stojących ”rzesJaniających zabytek Ostrowska 4, 
d) reklam wolno stojących w ”asach zieleni urządzonej w formie sz”alerów drzew w liniach rozgra-

niczających ulic, 
e) w miejscach, w których reklamy wolno stojące i wbudowane, emitujące ”ulsujące `wiatJo mogą 

zakJócać warunki mieszkaniowe, 
f) tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych, 
g) reklam zakazanych w ustaleniach szczegóJowych; 
h) reklam na zamknięciach kom”ozycyjnych ustalonych ”lanem oraz w promieniu 15 m od zamknięć 

oznaczonych na rysunku planu; 

6) do lokali usJugowych wbudowanych w wielorodzinne budynki mieszkalne nakazuje się realizację od-

rębnych wej`ć; 
7) wysoko`ć zabudowy mierzy się, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej, od poziomu terenu 

”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do obiektu (z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych), do 
najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu (z wyJączeniem obiektów technicznych takich jak: maszynow-

nie duwigów, stacje bazowe telefonii komórkowej, wyj`cia na dach w budynkach mieszkaniowych 

wielorodzinnych i usJugowych)), ”rzy czym wysoko`ć zabudowy wyrawona w metrach nad poziom 

morza (bezwzględna) dotyczy rzędnej wysoko`ci najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu lub attyki; 
8) ogrodzenia od strony dróg ”ublicznych, wyznaczonych ciągów ”ieszych i rowerowych, realizuje się 

wyJącznie awurowe, o maksymalnej wysoko`ci 1,60 m, z wyjątkiem: 
a) dopuszczonych w ustaleniach szczegóJowych ”lanu, 
b) ogrodzeL stanowiących jednocze`nie konstrukcje o”orowe; 

9) w zabudowie usJugowej i mieszkaniowej wielorodzinnej nakazuje się dostosowanie garawy ”odziem-

nych do wymagaL ukryć obrony cywilnej; 
10) do”uszcza się zachowanie dotychczasowego uwytkowania terenu, niezgodnego z ustaleniami planu, 

istniejącego legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu do czasu zmiany zagos”odarowania 
i przeznaczenia terenu na cele zgodne z planem; 

11) na terenach, na których nie ustalono zakazu lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i zago-

s”odarowania tymczasowego, lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych lub nowego zago-

s”odarowania tymczasowego do”uszcza się ”o Jącznym s”eJnieniu wymogów: 
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a) dostosowania zagospodarowania, a w szczególno`ci standardu wykonania (rodzaj materiaJów 
elewacyjnych) obiektów tymczasowych, do krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

b) nie ”owodowania ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej oraz dla przeprowa-

dzenia sieci inwynieryjnych, 
c) mowliwo`cią likwidacji i do”rowadzenia terenu do stanu ”ierwotnego lub mowliwo`cią wykorzy-

stania zagospodarowania tymczasowego do celów zgodnych z planem; 

12) na terenach, na których do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowanie terenu i nie ustalono w usta-

leniach szczegóJowych terminu tymczasowego zagos”odarowania ustala się maksymalny termin za-

gospodarowania tymczasowego: 3 lata; 

13) ustalenia kompozycji, form zabudowy i s”osobu zagos”odarowania terenu obowiązują takwe w ”rzy-

padku nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

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

a) zagospodarowania tymczasowego, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) do”uszcza się odstę”stwo o +5/-5 sto”ni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzielanych 

dziaJek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi; 
3) ”rzebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt gra-

ficzny osi linii z rysunku planu; 

4) do”uszcza się scalanie dziaJek ”oJowonych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-

szenia ich ”owierzchni lub umowliwienia dokonania nowego ”odziaJu zgodnego z ustaleniami szczegó-
Jowymi ”lanu; 

5) minimalną szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych, 
ustala się wyJącznie dla dziaJek budowlanych bez”o`rednio ”rzylegających do dróg ”ublicznychŁ 
W ”rzy”adku dziaJki ”rzylegającej do kilku ulic ustalenie dotyczy frontu ”rzy ulicy lub drodze wskaza-

nej w ustaleniach szczegóJowych albo w przypadku braku wskazania, co najmniej jednego frontu; 

6) dopuszcza się ”odziaJ dziaJek ”o granicach terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych; 
7) minimalne ”owierzchnie dziaJek okre`lone w ustaleniach szczegóJowych terenów ”rzeznaczonych dla 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usJug nie dotyczą dziaJek dla inwynieryjnych urządzeL sie-

ciowych oraz sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem z istniejących i nowych dróg ”ublicznych 
”oJączonych z ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ustala się ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez: 
ulicę Ostrowską ”rzebiegającą ”oza obszarem ”lanu wzdJuw jego ”oJudniowo - zachodniej granicy; 

3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego warunkuje się - o ile ustalenia szczegóJowe nie sta-

nowią inaczej - za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla 
samochodów osobowych i rowerów, nie mniejszej niw ustalona na ”odstawie ”oniwszych tabel: 

Tabela 1 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik ilo`ci miejsc 
postojowych 

1 Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 

2 Mieszkania funkcyjne związane z usJugami 1 mieszkanie 1  

3 Domy studenckie, hotele pracownicze 10 Jówek 3 

4 Hotele, pensjonaty 10 Jówek 3 

5 Motele 1 ”okój 1 

6 Domy dziennego i staJego ”obytu dla osób starszych 15 Jówek 1 

7 Schroniska mJodziewowe 10 Jówek 1 

8 Sklepy 100 m² ”owŁ s”rzedawŁ 2,5 

9 Obiekty ekspozycyjno - handlowe 100 m² ”owŁ 
uwytkowej* 

2 

10 Restauracje, kawiarnie, inne (z wyJączeniem barów 
mlecznych i jadJodajni charytatywnych) 

10 miejsc 

konsumpcyjnych 

3 

11 Biura, urzędy, banki 100 m² ”owŁ 
uwytkowej* 

3 
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12 Przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 

adwokackie, itp. 

1 gabinet 1 

13 Ko`cioJy, ka”lice 10 miejsc siedzących 1 

14 Domy parafialne, domy kultury 100 m² ”owŁ 
uwytkowej* 

1 

15 Kina, teatry 100 miejsc siedzących 25 

16 Obiekty muzealne i wystawowe 100 uwytkowników 
jednocze`nie 

25 

17 SzkoJy ”odstawowe i gimnazja 1 sala dydaktyczna 1 

18 SzkoJy `rednie 1 sala dydaktyczna 2 + 1 na 10 uczniów 
”owywej 18 lat 

19 SzkoJy wywsze, obiekty dydaktyczne 4 miejsca dydaktyczne 1 

20 Sale konferencyjne 5 uwytkowników 1 

21 Biblioteki 20 uwytkowników 
jednocze`nie 

1 

22 Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 12 dzieci 1 

23 Hale s”ortowe, boiska (bez miejsc dla widzów) 50 m² ”owŁ haliłterenu 1 

24 Baseny ”Jywackie, inne maJe obiekty s”ortu i rekreacji 

(n”Ł siJownie, fitness) 
10 korzystających 1 

25 Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

26 Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 uwytkowników 1 

 

Tabela 2 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik ilo`ci miejsc 
”ostojowych dla rowerów 

1 Budynki mieszkalne wielorodzinne nie ustala się 

2 Hotele, pensjonaty, motele 10 miejsc 2 

3 Schroniska mJodziewowe 10 Jówek 2 

4 Sklepy 100 m² ”owŁ s”rzedawŁ 1 

5 Restauracje, kawiarnie, inne obiekty 

gastronomiczne 

nie ustala się 

6 Biura, urzędy, banki 100 m² ”owŁ uwytkŁ* 1 

7 Przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 

adwokackie, itp. 

nie ustala się 

8 Domy parafialne, domy kultury 100 m² ”owŁ uwytkŁ* 0,5 

9 Obiekty muzealne i wystawowe 100 odwiedzających 
jednocze`nie 

5 

10 SzkoJy wywsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów korzystających 
z obiektów jednocze`nie 

1 

11 Biblioteki 10 uwytkowników jednocze`nie 1 

12 Hale sportowe, boiska (bez miejsc dla 

widzów) 
50 m² ”owŁ haliłterenu 1 

13 Baseny ”Jywackie, inne maJe obiekty s”ortu 
i rekreacji (n”Ł siJownie, fitness) 

10 korzystających 1 

14 Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

15 Sale konferencyjne nie ustala się 

16 Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 uwytkowników nie mniej niw 0,5 

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

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

je się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych, nie mniejszej 
niw ta, która wynika z przyrostu potrzeb parkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia, a któ-
rą okre`la się na ”odstawie tabel zamieszczonych w § 6 ust. 5 pkt 3; 

5) zagospodarowanie tymczasowe i lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych, ”rzebudowa 
poddaszy na cele mieszkalne, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana s”osobu uwytkowania obiektu 
budowlanego - takwe tymczasowego - wywoJujące ”otrzeby ”arkingowe nie większe niw 1 miejsce 
”ostojowe, zagos”odarowanie tymczasowe związane z uwytkowaniem sezonowym n”Ł letnie ogródki 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 33 ｦ 4644 ｦ Poz. 607 

 

gastronomiczne, a takwe bary mleczne, jadJodajnie charytatywne oraz ”unkty gastronomiczne z jedze-

niem na wynos są zwolnione z wymogów okre`lonych w § 6 ust. 5 pkt 3; 

6) na terenach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych, obszar ruchu us”okojonego, w którym zaleca 
się stosowanie równych form ograniczenia i s”owalniania ruchu samochodów (ograniczenie ”rędko`ci, 
zwęwenie korytarzy ruchu, odgięcia toru jazdy, w”rowadzenie wyse”ek `rodkowych, zmiany rodzaju 
nawierzchni, ”rogi zwalniające i lokalne wyniesienia nawierzchni, bramy wjazdowe, zastosowanie 

drzew i krzewów do o”tycznego zamknięcia ulicy, maJe ronda it”Ł) oraz stwarza się ”riorytetowe wa-

runki dla ruchu pieszego i rowerowego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) linie rozgraniczające ulic i ciągów ”ieszych wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w któ-
rych mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu - z zastrzeweniem ”kt 12; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

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

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego - z zastrzeweniem ”kt 12; 

3) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejącej i nowej sieci wodociągowej zasilanej z istniejącej i nowej 

sieci wodociągowej w ulicach: Ostrowskiej, BogumiLskiej, Iącznej; 
4) system wodociągowy nalewy realizować: 

a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami o obronie cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
5) od”rowadzanie `cieków sanitarnych ustala się do nowej kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ostrowska, 

Howa, vabia; 
6) od”rowadzanie wód deszczowych ustala się do nowej kanalizacji deszczowej w ulicach: Ostrowska, 

BogumiLska oraz do istniejącego cieku StrumieL Bliuniaczy ”od warunkiem zastosowania ”iaskowni-

ków i se”aratorów substancji ro”o”ochodnych; do”uszcza się retencję wód o”adowych ”o”rzez za-

stosowanie zbiorników otwartych i szczelnych do gromadzenia wód o”adowych; do”uszcza się od-

”rowadzenie wód deszczowych do Strumienia Grzęziniec; 
7) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejącej i nowej sieci gazowej niskiego i `redniego ci`nienia w ulicach: 

Ostrowska, BogumiLska; 
8) zaopatrzenie w cie”Jo ustala się z istniejącej i nowej sieci cieplnej w ulicach: Ostrowska, Howa oraz 

poprzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja; 
9) zaopatrzenie w cie”Jo ustala się z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: nisko-

emisyjne instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne 
uródJa energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJ-
niających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie 
z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

10) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i poddawanych przebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJnia-

jące uródJo cie”Ja; 
11) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablo-

wych 15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

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

struktury telekomunikacyjnej; 

13) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej i nowej sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej; dopuszcza 

się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiek-

tów związanych z siecią i infrastrukturą telekomunikacyjną; 
14) ustala się czasowe gromadzenie od”adów w ”ojemnikach, nastę”nie ”rzekazywanych do utylizacji 

lub odzysku wys”ecjalizowanym ”odmiotomŁ S”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowli-
wo`ć ich selektywnej zbiórki; 

15) nowe i istniejące do ”rzebudowy sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne; 
16) do”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w planie funkcje; 

17) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa 90 mm, sieć 
gazowa 25 mm, cieplna 2x65 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

18) do”uszcza się ”rzebudowę sieci infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rzebiegów 
lub budowę nowej sieci wraz z urządzeniami sieciowymi w granicach wydzielonego terenu elemen-

tarnego, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczejŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny P.Z.4001.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszczalny zakres usJug: 

a) wywsze uczelnie, 
b) o`wiata, 
c) edukacja, 

d) obiekty naukowe i badawcze, 

e) obiekty kongresowe i konferencyjne, 

f) wystawy i ekspozycje, 

g) biura, 

h) gastronomia, 

i) hotele, 

j) rozrywka, 

k) widowiskowe obiekty kultury, 

l) obiekty upowszechniania kultury, 

m) sport i rekreacja, 

n) wJobki, 
o) poradnie medyczne, 

p) obiekty ”omocy s”oJecznej, 
q) obiekty lecznictwa zwierząt, 
r) handel detaliczny, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samo-

chodowych, 

s) obiekty kultu religijnego; 

3) do”uszcza się: 
a) w granicach dziaJki budowlanej dla zabudowy usJugowej realizację jednego lokalu mieszkalnego 

stanowiącego mieszkanie funkcyjne, 
b) zabudowę zamieszkiwania zbiorowegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 75% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej uruchomienie ”rocesów erozyjnych na zboczach skar”y od 

strony ulicy BogumiLskiej, w szczególno`ci: 
a) usuwania ro`linno`ci stabilizującej skar”ę, 
b) sytuowania ogrodzeL i innych elementów zagos”odarowania terenu oraz nasadzeL drzew i krze-

wów w odlegJo`ci mniejszej niw 15 m od korony skarpy; 

4) zakazuje się: 
a) makroniwelacji terenu wzdJuw ulicy BogumiLskiej, ”oza ustaloną linią zabudowy, liczone 5 m od 

linii zabudowy, 

b) zmiany uksztaJtowania terenuŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 30% dziaJki budowlanej - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 2b, 

b) ”ojedynczego obiektu handlowego: 400 m²; 
3) ustala się zamknięcie kom”ozycyjne obiektem budowlanym oznaczone na rysunku ”lanu; 
4) wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 9,5 m; 

5) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”oJaci dachowych do 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na ”owierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

6) lokalizację obiektów handlowych do”uszcza się wyJącznie bez”o`rednio ”rzy ulŁ Ostrowskiej, w odle-

gJo`ci nie większej niw 50 m od ulicy Ostrowskiej; 
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7) zakazuje się: 
a) na elewacjach eksponowanych od strony ul. BogumiLskiej zastosowania blachy falistej i tra”e-

zowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
b) wolno stojących lub dobudowanych stacji transformatorowych w odlegJo`ci mniejszej niw 30 m 

od ulicy Ostrowskiej; 

8) nakazuje się, zastosowanie na elewacjach eks”onowanych od strony ulicy Ostrowskiej i ulicy Bogu-

miLskiej trwaJych materiaJów elewacyjnych o wysokiej jako`ci; 
9) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowe-

go, z wyjątkiem: naziemnych ”arkingów dla samochodów, naziemnych urządzeL s”ortowych oraz za-

gos”odarowania związanego z organizacją czasowych im”rez ”lenerowych, takich jak np.: imprezy 

sportowe i rekreacyjne, s”ektakle artystyczne, koncerty, wystę”y cyrkowe, ”okazy, wystawy, targi 
handlowe, spotkania informacyjno-edukacyjne itp.; 

10) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzewo na 

5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej ilo`ci miejsc ”ostojowych niw 5 stanowisk, 
minimum 2 drzewa. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 
a) ”rzylegającej do terenu PŁźŁ4003ŁKP: 4000 m², 
b) ”rzylegającej do terenu PŁźŁ4005ŁKŚŁL: 2500 m², 
c) nie wymienionej w ust. 4 pkt 1a i 1b: 2000 m²; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od strony ulicy Ostrowskiej: 30 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi ”u-

bliczne: 

a) odnoszący się do ”asa terenu gJęboko`ci minimum 20 m, bez”o`rednio ”rzylegającego do linii 
rozgraniczającej drogę ”ubliczną, 

b) zawarty w ”rzedziale od 85º do 105ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ObsJuga z ul. Ostrowskiej i terenu ulicy dojazdowej o symbolu w planie P.Z.4004.KD.D. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.Z.4005.KD.L, P.Z.4004.KD.D, 

P.Z.4003.KP i w ulicach: Ostrowskiej, BogumiLskiej; 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-

energetycznej 15 kV lub przeniesienie w tereny: P.ZŁ4004ŁKŚŁŚ, PŁźŁ4003ŁKP oraz ulicę Ostrowską 
i BogumiLską; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV. 

§ 8. Teren elementarny P.Z.4002.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu, z zastrzeweniem ust. 1 pkt 2: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopusz-

czeniem usJug; 
2) do”uszcza się: 

a) ”rzeznaczenie zabytku Ostrowska 4 dla usJug, 
b) zabudowę zamieszkiwania zbiorowego; 

3) do”uszcza się, z zastrzeweniem ustŁ 1 pkt 4, wyJącznie usJugi w zakresie: 

a) handel, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samochodowych, 
b) biura, 

c) o`wiata, 
d) kultura, w tym biblioteka gminna, 

e) edukacja, 

f) obiekty naukowe i badawcze, 

g) usJugi drobne, 
h) gastronomia, 

i) obiekty upowszechniania kultury, 

j) obiekty opieki zdrowotnej, 
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k) poradnie medyczne, 

l) obiekty o”ieki s”oJecznej, 
m) wJobki, 
n) hotele 

o) wywsze uczelnie; 
4) w zabudowie mieszkaniowej handel do”uszcza się w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 100 m²Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 

a) 75% dziaJki dla budynku ”rzy ulŁ Ostrowskiej 4, 

b) 90% terenu 1.MW/ZP, oznaczonego na rysunku planu, 

c) 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, z wyjątkiem dziaJki dla zabytku ”rzy ulŁ Ostrowskiej 4; 

3) zakazuje się zmiany uksztaJtowania oraz makroniwelacji terenu 1ŁMWłźP; 
4) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej uruchomienie ”rocesów erozyjnych na zboczach skar” od stro-

ny Uwytku ekologicznego ｭŚolina Strumienia Grzęziniecｬ, w szczególno`ci: 
a) usuwania ro`linno`ci stabilizującej skar”y, 
b) sytuowania ogrodzeL i innych elementów zagos”odarowania terenu oraz nasadzeL drzew i krze-

wów w odlegJo`ci mniejszej niw 15 m od korony skarpy. 

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

1) w czę`ci terenu ustala się strefę B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej 
struktury ”rzestrzennej, okre`loną na rysunku ”lanu, w obrębie której dominuje historyczne zagos”o-

darowanie o lokalnych warto`ciach kulturowych; 
2) w granicach strefy B ochronie podlega: 

a) obowiązująca linia zabudowy, 
b) forma architektoniczna zabytku Ostrowska 4 oraz jego bez”o`rednie otoczenie; 

3) ustala się warunki ochrony w granicach strefy B: 

a) zachowanie zasadniczych ”ro”orcji wysoko`ciowych ksztaJtujących sylwetę zabudowy, 
b) zachowanie osi kompozycyjnych i ”owiązaL widokowych, 
c) utrzymanie historycznej kompozycji obiektu z ograniczeniem zakresu dopuszczalnych przeksztaJ-

ceL dachów i przyziemi oraz z dostosowaniem elementów nowych do kom”ozycji ”ierwotnej, 
d) nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kom”ozycji zes”oJu i charakteru zabudowy 

sąsiadującej, 
e) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących 

i wbudowanych; 

4) ustala się utrzymanie i ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek przy ul. Ostrow-

skiej 4, dla którego: 
a) obowiązuje zachowanie rzutu, gabarytu i kom”ozycji bryJy budynku, 
b) obowiązuje zachowanie gabarytu i formy dachu z jednolitym ”okryciem dachówką lub materiaJem 

dachówko”odobnym, 
c) zakazuje się nadbudowy, 
d) obowiązuje zachowanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów drzwiowych i okiennych, 

e) zakazuje się zewnętrznego ocie”lania elewacji budynku, 

f) do”uszcza się uwytkowe wykorzystanie ”oddasza, 
g) do”uszcza się do`wietlenie ”oddasza, od strony ulŁ Ostrowskiej i w ”oddaszu `cian szczytowych 

wyJącznie oknami ”oJaciowymi, 
h) do”uszcza się rozbudowę obiektu od strony ogrodu, 
i) obowiązuje nakaz, w przypadku wyburzenia, odtworzenia w pierwotnej lokalizacji, 

j) obowiązuje nakaz, w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki, wykonania inwentaryzacji ”omiarowej 
oraz fotograficznej obiektu i ”rzekazanie wykonanej dokumentacji organowi dsŁ ochrony zabytków, 

k) obowiązuje nakaz zastosowania jednolitej kolorystyki elewacji eks”onowanych od strony ulic; 
5) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku nie mowe ”rzekraczać wysoko`ci zabytku; 
6) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
7) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 

a) 40%, z wyjątkiem dziaJki dla budynku ”rzy ulŁ Ostrowskiej 4, 

b) 25% dziaJki dla budynku ”rzy ulŁ Ostrowskiej 4; 

8) wysoko`ć zabudowy: od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 16,5 m; 
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9) ”rzy realizacji budynków o wysoko`ci 4 kondygnacji nadziemnych ustala się maksymalny wskaunik 
intensywno`ci zabudowy: 0,6, liczony w stosunku do dziaJki budowlanej; 

10) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 11; 

11) ustala się o jednakową geometrię dachów: 
a) dla budynków sytuowanych na obowiązującej linii zabudowy, 
b) budynków w zes”oJach zabudowy wydzielonych drogami wewnętrznymi; 

12) usJugi lokalizuje się obowiązkowo w budynkach mieszkalnych realizowanych wzdJuw ulicy Ostrow-

skiej; 

13) zakazuje się lokalizacji: 
a) usJug ”owywej drugiej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 
b) reklam w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej B i terenie 1.MW/ZP, 

c) tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego w obsza-

rze strefy ochrony konserwatorskiej B i terenie 1.MW/ZP, 

d) wolno stojących lub dobudowanych stacji transformatorowych w odlegJo`ci mniejszej niw 20 m 

od ulicy Ostrowskiej; 

14) zakazuje się, w elewacji frontowej budynków od strony ulŁ Ostrowskiej, budowy balkonów, loggii, 
wykuszy, galerii; 

15) zakazuje się lokalizacji garawy naziemnych, z wyjątkiem garawy realizowanych w odlegJo`ci większej 
niw 30 m od ul. Ostrowskiej i poza terenem 1.MW/ZP: 

a) wbudowanych w skarpy, 

b) budowanych w zes”oJach o minimalnej ilo`ci 5 boksów garawowych, ”od warunkiem uwytkowego 
wykorzystania dachów garawy, 

c) budowanych w zes”oJach dobudowanych do budynku mieszkalnego, ”od warunkiem uwytkowe-

go wykorzystania dachów garawy; 
16) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzewo na 

5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej ilo`ci miejsc ”ostojowych niw 5 stanowisk, 
minimum 2 drzewa; 

17) lokalizacja sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej nie ”owinna ograniczać sytuowania budynków 
w obowiązujących liniach zabudowyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 
a) 1200 m², z wyjątkiem dziaJki dla budynku ”rzy ulŁ Ostrowskiej 4, 

b) 3500 m² dla budynku ”rzy ulŁ Ostrowskiej 4; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od strony drogi ”ublicznej: 
a) 30 m, z wyjątkiem dziaJki dla budynku ”rzy ulŁ Ostrowskiej 4 oraz stacji transformatorowej, 

b) 55 m dla budynku przy ul. Ostrowskiej 4; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogę 
”ubliczną: 
a) odnoszący się do ”asa terenu gJęboko`ci minimum 30 m, bez”o`rednio ”rzylegającego do linii 

rozgraniczającej drogę ”ubliczną, 
b) zawarty w ”rzedziale od 85º do 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z ulicy Ostrowskiej; 

2) ustala się dojazd i doj`cie do terenu uwytku ekologicznegoŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w ulicy Ostrowskiej; 

2) do”uszcza się likwidację otwartego zbiornika ”rzeciw”owarowego; 
3) do”uszcza się budowę zbiorników wód otwartych; 
4) likwidacja wbudowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 

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

energetycznej 15 kV i 0,4 kV lub przeniesienie w ulicę Ostrowską; 
6) do”uszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych 15ł0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV. 
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§ 9. Teren elementarny P.Z.4003.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) nasadzeL drzew i wysokich krzewów; 
3) maksymalna powierzchnia nawierzchni nieprzepuszczalnej: 40%. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnika; 

2) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury; 
3) ustala się ”unkt widokowy na dolinę rzeki Odry, oznaczony na rysunku ”lanu; 
4) zakazuje się: 

a) przegradzania terenu, 

b) realizacji ogrodzeL od strony ulicy BogumiLskiej, o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,2 m, 

c) lokalizacji reklam, 

d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego, 
e) lokalizacji stanowisk ”ostojowych dla samochodówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ciąg ”ieszy; 
2) szeroko`ć ciągu ”ieszego zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój: chodnik o szeroko`ci co najmniej 3 m; 

2) dojazd z terenu ulicy o symbolu w planie P.Z.4004.KD.D; 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Śo”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 10. Teren elementarny P.Z.4004.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) Nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej wykorzystując gatunki rodzimeŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) ustala się ”unkt widokowy na dolinę rzeki Odry, oznaczony na rysunku ”lanu 

3) nakazuje się w”rowadzenie zieleni urządzonej: 
a) zJowonej z drzew gatunków rodzimych, 
b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) w odstę”ach między drzewami równych ”oJowie ”rzeciętnej `rednicy korony; 

4) minimalna, Jączna dJugo`ć ciągu drzew, o których mowa w ust. 3 pkt 3: 80 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodnik co najmniej ”o stronie zabudowy; 
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2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć elektroenergetyczna ｦ z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 

§ 11. Teren elementarny P.Z.4005.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) Przeznaczenie terenu: pas terenu na poszerzenie drogi publicznej - ulicy Ostrowskiej ”rzebiegającej 
”oza obszarem ”lanu wzdJuw jego ”oJudniowo - zachodniej granicy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) Śo”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej wykorzystując gatunki rodzimeŁ 

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

1) źakazuje się lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego, 
b) reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć ”asa terenu zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) Śo”uszcza się lokalizację chodnika, `ciewki rowerowej i zieleni ulicznej. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) Śo”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 12. Teren elementarny P.Z.4006.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu, z zastrzeweniem ustŁ 1 pkt 2: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu lub jego czę`ci dla: 

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami, 
b) zabudowy zamieszkiwania zbiorowego; 

3) do”uszcza się, z zastrzeweniem ustŁ 1 pkt 4, wyJącznie usJugi w zakresie: 

a) handel, z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samochodowych, 
b) biura, 

c) o`wiata, 
d) kultura, w tym biblioteka gminna, 

e) edukacja, 

f) obiekty naukowe i badawcze, 

g) usJugi drobne, 
h) gastronomia, 

i) obiekty upowszechniania kultury, 

j) obiekty opieki zdrowotnej, 

k) poradnie medyczne, 

l) obiekty o”ieki s”oJecznej, 
m) wJobki, 
n) hotele 

o) wywsze uczelnie; 
4) w zabudowie mieszkaniowej i zamieszkiwania zbiorowego, handel do”uszcza się w lokalach o po-

wierzchni uwytkowej do 100 m²Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej; 
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2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej uruchomienie ”rocesów erozyjnych na zboczach skar” od stro-

ny Uwytku ekologicznego ｭŚolina Strumienia Grzęziniecｬ, w szczególno`ci: 
a) usuwania ro`linno`ci stabilizującej skar”y, 
b) sytuowania ogrodzeL i innych elementów zagos”odarowania terenu oraz nasadzeL drzew i krze-

wów w odlegJo`ci mniejszej niw 15 m od korony skarpy. 

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

1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) wysoko`ć zabudowy usJugowej: od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 16,5 m; 

4) wysoko`ć zabudowy zamieszkiwania zbiorowego i zabudowy mieszkaniowej z usJugami: od 3 do 
4 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 16,5 m; 

5) ”rzy realizacji budynków o wysoko`ci 4 kondygnacji nadziemnych ustala się maksymalny wskaunik 
intensywno`ci zabudowy: 0,6, liczony w stosunku do dziaJki budowlanej; 

6) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”oJaci dachowych do 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na ”owierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) lokale mieszkalne do”uszcza się od drugiej kondygnacji nadziemnej: 
8) zakazuje się lokalizacji wolno stojących lub dobudowanych stacji transformatorowych w odlegJo`ci 

mniejszej niw 20 m od ulicy Ostrowskiej; 

9) nakazuje się, zastosowanie na elewacjach eks”onowanych od strony ulicy Ostrowskiej i ulicy Bogu-

miLskiej trwaJych materiaJów elewacyjnych o wysokiej jako`ci; 
10) zakazuje się, w elewacji frontowej budynków od strony ulŁ Ostrowskiej, budowy balkonów, loggii, 

wykuszy, galerii; 

11) zakazuje się lokalizacji garawy naziemnych, z wyjątkiem garawy realizowanych w odlegJo`ci większej 
niw 30 m od ul. Ostrowskiej lub terenu P.Z.4003.KP: 

a) wbudowanych w skarpy, 

b) budowanych w zes”oJach o minimalnej ilo`ci 5 boksów garawowych, ”od warunkiem uwytkowego 
wykorzystania dachów garawy, 

c) budowanych w zes”oJach dobudowanych do budynku usJugowego, ”od warunkiem uwytkowego 
wykorzystania dachów garawy; 

12) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzewo na 

5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej ilo`ci miejsc ”ostojowych niw 5 stanowisk, 
minimum 2 drzewa; 

13) lokalizacja sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej nie ”owinna ograniczać sytuowania budynków 
w obowiązujących liniach zabudowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 
a) ”rzylegającej do terenu PŁźŁ4003ŁKP: 5000 m², 
b) ”rzylegającej do ulicy Ostrowskiej: 4000 m², 
c) nie wymienionej w ust. 4 pkt 1a i 1b: 1400 m²; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od strony drogi ”ublicznej: 30 m, z wyjątkiem dziaJki 
”rzylegającej do terenu PŁźŁ4003ŁKP oraz dziaJki dla stacji transformatorowej; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogę 
”ubliczną: 
a) odnoszący się do ”asa terenu gJęboko`ci minimum 30 m, bez”o`rednio ”rzylegającego do linii 

rozgraniczającej drogę ”ubliczną, 
b) zawarty w ”rzedziale od 85º do 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z ulicy Ostrowskiej i terenu ulicy dojazdowej o symbolu w planie P.Z.4004.KD.D; 

2) ustala się dojazd i doj`cie do terenu uwytku ekologicznegoŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.Z.4004.KD.D, P.Z.4003.KP 

i w ulicy Ostrowskiej; 

2) do”uszcza się budowę zbiorników wód otwartych; 
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3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-

energetycznej 15 kV i 0,4 kV lub przeniesienie w tereny: PŁźŁ4004ŁKŚŁŚ, PŁźŁ4003ŁKP oraz ulicę 
Ostrowską i BogumiLską; 

4) do”uszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych 15ł0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 13. Na obszarze objętym ”lanem uchwalonym niniejszą uchwaJą traci moc uchwaJa Rady Miasta 
Szczecin Nr XXI/560/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenu ｭvelechowa - Iącznaｬ w Szczecinie. 

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

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko`ci: 

1) 30% dla terenu P.Z.4002.MW,U, z wyJączeniem gruntów komunalnych; 
2) 0% dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszą uchwaJąŁ 

§ 15. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta SzczecinŁ 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie trzydziestu dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/57/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 lutego 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/57/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 lutego 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/57/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

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

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

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

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

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu 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 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

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

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

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

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

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

zadania wJasne gminyŁ 

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

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

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć 
w rozumieniu ”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.Z.4004.KD.D Budowa nowej ulicy dojazdowej.  

 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

2 P.Z.4005.KD.L Budowa chodnika 

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

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce ko-

munalnej i o ochronie `rodowiskaŁ 

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

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska (tŁjŁ ŚzŁ U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150: zm. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 

Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; zm. z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 229, 

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

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 

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

Nr 170, poz. 1217; zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 
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poz. 905; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 

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

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

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, 

Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) przy czym: 

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

cyjnego, 

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

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

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

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858: 

zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; zm. z 2010 r. Nr 47, poz. 278), ze `rod-

ków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Mia-

sta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) 

lub ”rzez budwet miastaŁ 

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

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

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

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

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

poz. 530). 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/57/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭvelechowa - Ostrowskaｬ w Szczecinie 

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

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

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

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

zm. z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 

Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭvelechowa - Ostrowskaｬ w Szczeci-

nie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 18 listopada 2010 r. do 8 grudnia 2010 r. wraz 

z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag 

stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 
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