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§ 30. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Andrzej Gumowski 
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UCHWAIA NR XLIII/1086/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 25 stycznia 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSiennoｬ w Szczecinie 

pod nazwą ｭSienno 2ｬ. 

 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, 

Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. źgodnie z uchwaJą XXXI/776/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭSiennoｬ 

w Szczecinie ”od nazwą ｭSienno 2ｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭSienno 2ｬ 
w Szczecinie, na obszarze osiedla velechowa, zwany dalej planem. 

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

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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

(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi źaJącznik nr 2, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie 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 

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

§ 2. W uchwale Nr XXVI/529ł04 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 wrze`nia 2004 r. w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu w s”osób nastę”ujący: 
1) P - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy PóJnoc; 

2) Z - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w jednym z osiedli administracyjnych miasta - osiedle  

  velechowa; 

3) 1 - liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu; 

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

5) symbol ”rzeznaczenia terenu oznaczający: 
a) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug w ”arterach  
  budynków mieszkalnych, 
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c) MW,U,Ee - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug w ”arterach  
  budynków mieszkalnych i stacją transformatorową wbudowaną, 

d) MN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

e) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z dopuszczeniem usJug  
  w ”arterach budynków mieszkalnych, 

f) U - zabudowa usJugowa, 
g) U,MW - zabudowa usJugowa z do”uszczeniem lokalizacji mieszkaL ”owywej ”ierwszej  

  kondygnacji, 

h) UK - usJugi kultu religijnego, 
i) ZP - teren zieleni, 

j) KG - garawe, 
k) L - ulica lokalna, 

l) D - ulica dojazdowa, 

m) DW - droga wewnętrzna, 
n) Ee - stacja transformatorowa.ｬ; 

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ3Ł Tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie w s”osób 
nastę”ujący: 
1) 1 - liczba okre`lająca kolejny numer wydzielenia w terenie elementarnym; 

2) symbol ”rzeznaczenia terenu oznaczający: 
a) MW,K,E,C - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - korytarz sieci inwynieryjnych  

   (kanalizacja sanitarna, deszczowa, elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV,  

   sieć cie”lna), 
b) ZP,K,W,G,E - teren zieleni - korytarz sieci inwynieryjnych (kanalizacja sanitarna, deszczowa,  

   sieć wodociągowa, sieć gazowa, elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV), 

c) ZP/KP - teren zieleni - ciąg ”ieszy i korytarz sieci inwynieryjnych, 
d) MW,KP - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - ciąg ”ieszyŁｬ; 

3) w § 9 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizowane w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia miejskie-

go w ulicy PŁźŁ1013ŁŚ i ulicy IącznejŁｬ; 
4) w § 10 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizowane w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia miejskie-

go w ulicach: PŁźŁ1013ŁŚ, PŁźŁ1014ŁŚ, drodze wewnętrznej PŁźŁ1019ŁŚW i wydzieleniu 1ŁźPłKP 
w terenie P.Z.1010.ZP;ｬ; 

5) w § 10 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) na terenie oznaczonym na rysunku 1ŁMW, K, ś, C: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, 
elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV i sieć cie”lnaŁ źalecane ”rzebiegi sieci ”okazane na ry-

sunku planu;ｬ; 
6) w § 10 ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

ｭ3) projektowana kanalizacja deszczowa wraz z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu.ｬ; 
7) w § 11 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizowane w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia miejskie-

go w ulicy PŁźŁ1014ŁŚ, ulicy Iącznej i wydzieleniu 1ŁźPłKP w terenie PŁźŁ1010ŁźP;ｬ; 
8) w § 12 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizowane w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia miejskie-

go w ulicy P.Z.1014.D i wydzieleniu 1.ZP/KP w terenie P.Z.1010.ZP.ｬ; 
9) w § 13 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizowane w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia miejskie-

go w ulicy P.Z.1014.D i wydzieleniu 1.ZP/KP w terenie P.Z.1010.ZP.ｬ; 
10) w § 14 ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

ｭ4) zachowuje się istniejące oczko wodneŁｬ; 
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11) w § 14 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizowane w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia miejskie-

go w ulicy P.Z.1013.D i wydzieleniu 1.ZP/KP w terenie P.Z.1010.ZP.ｬ; 
12) w § 16 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭ5) wkom”onowanie w krajobraz istniejącego obszaru podmakającej dolinkiŁｬ; 

13) w § 16 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

ｭ6) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 90% ”owierzchni terenu elementarnegoŁｬ; 
14) w § 16 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭ5) zagospodarowanie terenu oznaczonego na rysunku ”lanu 1ŁźPłKP: ciąg ”ieszy i korytarz sieci in-

wynieryjnychŁｬ; 
15) w § 16 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) na terenie oznaczonym na rysunku 1ŁźPłKP do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁｬ; 
16) w § 19 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) w drodze: sieć wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz ka-

nalizacja sanitarna i deszczowa. Zalecane przebiegi sieci pokazane na rysunku planu.ｬ; 
17) w § 20 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) w drodze: sieć wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz ka-

nalizacja sanitarna i deszczowa. Zalecane przebiegi sieci pokazane na rysunku planu.ｬ; 
18) w § 22 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) w drodze: sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, cieplna oraz ka-

nalizacja deszczowa. Zalecane przebiegi sieci pokazane na rysunku planu.ｬ; 

19) w § 24 ust. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

ｭ2) projektowana kanalizacja deszczowa wraz z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu.ｬ; 
20) pozostaJe ustalenia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta SzczecinŁ 

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

jewództwa źachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

Przewodniczący Rady: 
Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIII/1086/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIII/1086/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIII/1086/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 stycznia 2010 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 prze-

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

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

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

Nr 220, poz. 1413) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie 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 podziemnym, `ciewkami ro-

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

zumieniu prze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 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.1004.MW,U  

1.MW,K,E,C 
Budowa sieci: wodoci>gowej, cieplnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

2 P.Z.1018.MW Budowa kanalizacji deszczowej.  
3 P.Z.1012.ZP  

1.ZP,K,W,G, E 
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

4 P.Z.1013.D Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
5 P.Z.1014.D Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
6 P.Z.1016.D Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej,  cieplnej, kanalizacji deszczowej. 

§ 3. O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

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

i o ochronie `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska t. j. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

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

nia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

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

tarnych wskazanych w § 2, finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 
podmiotami. 
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2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze 

`rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę 
Miasta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 usta-

wy) lub ”rzez budwet miasta. 

3. źadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 

ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIII/1086/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭSiennoｬ w Szczecinie pod nazwą ｭSienno 2ｬ 

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 XLIII/1089/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 25 stycznia 2010 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyJączenie z uwytkowania jako drogi 
publicznej na terenie miasta Szczecin. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. 

Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, 

poz. 720, Nr 168, poz. 1323); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 


