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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIV/1111/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego ｭUstowo - Bluszczowa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, ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

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

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

Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭUstowo - Bluszczowaｬ 

w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 16 grudnia 2009 r. do 8 stycznia 2010 r. 

wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w ustalonym terminie do dnia 22 stycznia 

2010 r. 1 uwagę stanowiącą integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywszą uwagę w dniu 1 lutego 2010 r. 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonej uwagi: 

Uwaga dotycząca terenów elementarnych Z.N.1025.KD.D i Z.N.1005.MN: 

1. Wprowadzenia zmiany ”rzebiegu linii regulacyjnej ulicy w obszarze dziaJek o numerach: 44 (odci-

nek od strony dziaJki 46), 46, 48, 53, 54 z obrębu 1068, dostosowując linię regulacyjną do obecnej gra-

nicy tych dziaJek, co będzie zgodne z ”rojektem inwestycji ”od nazwą ｭBudowa ulic: Darniowa - Krzewin-

kowa na osiedlu Ustowo w Szczecinieｬ ”rzygotowywanej obecnie ”rzez WIMŁ Granica obszaru objętego 
projektem, w o”arciu o który będzie realizowana inwestycja ”okrywa się z granicami włw dziaJekŁ 

Uwaga uwzględniona - Zmieniono linie rozgraniczające drogi ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ i terenu elementarnego 
Z.N.1005.MN w proponowanym zakresie. 
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UCHWAIA NR XLIV/1112/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZdroje-Walecznych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. Zgodnie z uchwaJą Nr XVIII/467/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭZdroje-

Walecznychｬ w Szczecinie oraz zgodnie ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) 

uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭZdroje-Walecznychｬ w Szczecinie. 
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2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 45,867 ha z granicami o nastę”ującym przebiegu: 

1) od strony ”óJnocno - wschodniej - teren projektowanej trasy Szybkiego Tramwaju; 

2) od strony ”oJudniowo - wschodniej - ciąg ulic Jasna (”rojektowane ”rzedJuwenie) - Mączna (dawna 
Poczdamska); 

3) od strony zachodniej - Puszcza Bukowa - zaplecza terenu zabudowy jednorodzinnej przy ul. PolegJych, 

ul. Cedrowej i ul. HubalczykówŁ 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1: 1000Ł 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.Z.4001.U,UC,E - pow. 4,964 ha; 

2) D.Z.4002.MN,U - pow. 0,397 ha; 

3) D.Z.4003.U - pow. 0,509 ha; 

4) D.Z.4004.U,E - pow. 7,223 ha; 

5) D.Z.4005.U - pow. 0,708 ha; 

6) D.Z.4006.MN,U - pow. 0,837 ha; 

7) D.Z.4007.U - pow. 0,302 ha; 

8) D.Z.4008.KS - pow. 0,303 ha; 

9) D.Z.4009.MW,U - pow. 0,379 ha; 

10) D.Z.4010.ZP,WS - pow. 0,136 ha; 

11) D.Z.4011.MW - pow. 0,097 ha; 

12) D.Z.4012.U,ZP - pow. 9,044 ha; 

13) D.Z.4013.ZP,E - pow. 0,181 ha; 

14) D.Z.4014.MN - pow. 0,243 ha; 

15) D.Z.4015.E - pow. 0,016 ha; 

16) D.Z.4016.MN,U - pow. 1,052 ha; 

17) D.Z.4017.MN,U - pow. 0,738 ha; 

18) D.Z.4018.ZP - pow. 0,389 ha; 

19) D.Z.4019.MN,U - pow. 0,251 ha; 

20) D.Z.4020.ZN - pow. 0,384 ha; 

21) D.Z.4021.MN,U - pow. 0,187 ha; 

22) D.Z.4022.MN,U - pow. 0,209 ha; 

23) D.Z.4023.MN,U - pow. 1,299 ha; 

24) D.Z.4024.ZP - pow. 0,302 ha; 

25) D.Z.4025.MN,U - pow. 0,725 ha; 

26) D.Z.4026.U - pow. 0,335 ha; 

27) D.Z.4027.ZC - pow. 3,387 ha; 

28) D.Z.4028.KP,ZP - pow. 0,281 ha; 

29) D.Z.4029.UO - pow. 2,556 ha; 

30) D.Z.4030.MW,U - pow. 0,141 ha; 

31) D.Z.4031.KG - pow. 0,343 ha; 

32) D.Z.4032.UK - pow. 0,847 ha; 

33) D.Z.4033.MW,U - pow. 0,341 ha; 

34) D.Z.4034.KD.Z - pow. 2,555 ha; 

35) D.Z.4035.KD.L - pow. 0,982 ha; 

36) D.Z.4036.KD.L - pow. 0,767 ha; 

37) D.Z.4037.KD.D - pow. 0,133 ha; 

38) D.Z.4038.KD.D - pow. 0,473 ha; 

39) D.Z.4039.KD.D - pow. 0,406 ha; 

40) D.Z.4040.KD.D - pow. 0,037 ha; 

41) D.Z.4041.KD.D - pow. 0,073 ha; 

42) D.Z.4042.KD.D - pow. 0,617 ha; 

43) D.Z.4043.KDW - pow. 0,025 ha; 

44) D.Z.4044.KDW - pow. 0,072 ha; 

45) D.Z.4045.KDW - pow. 0,184 ha; 

46) D.Z.4046.KK - pow. 0,018 ha; 

47) D.Z.4047.KM - pow. 0,419 ha; 

 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny zabudowy usJugowej z istniejącym obiektem handlowym o po-

wierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 2000 m2, tereny zabudowy usJugowej o`wiaty i kultu religijnego, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej z usJugami, tereny zieleni ”arkowej, le`nej i cmentarza oraz tereny komunikacji drogowej i infrastruktu-

ry technicznej. Regulacje planu obejmują ”eJną ”roblematykę okre`loną w art. 15 ust. 2 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZdroje-Walecznychｬ w Szcze-

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

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

w skali 1:10000 (uchwaJa Nr XXVIII/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 zasadach ich finansowania stanowią zaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowią zaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 
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RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, stanowiące ”odstawowe jednostki struk-

turalne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, zasady zabudowy i zagos”odarowania terenuŁ 

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

1) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy (dzielnica Prawobrzewe) - D; 

2) litera oznaczająca osiedle Zdroje - Z; 

3) liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu - 4; 

4) liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie: - 001, 002,., 046; 

5) symbole ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 
a) MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyJączeniem usJug, 
b) MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug, 
c) MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wyJączeniem usJug, 
d) MW,U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usJug, 
e) U tereny zabudowy usJugowej, 
f) U,E teren zabudowy usJugowej, stacje transformatorowe, 

g) U,ZP teren zabudowy usJugowej i zieleni ”arkowej, 
h) U,UC,E teren zabudowy usJugowej i obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2  

 wraz ze stacją transformatorową, 
i) UK teren zabudowy sakralnej, 

j) UO teren zabudowy usJugowej o`wiaty, 
k) ZC teren cmentarza, 

l) ZP,WS tereny zieleni urządzonej i wód ”owierzchniowych `ródlądowych, 
m) ZN tereny zieleni le`nej objęte granicą ｭSzczeciLskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowaｬ, 
n) ZP tereny zieleni urządzonej, 
o) ZP,E teren zieleni urządzonej i stacji transformatorowej, 

p) KP,ZP ciąg ”ieszy z zielenią urządzoną, 
r) E tereny stacji transformatorowych, 

s) KG teren zes”oJów garawowych, 

t) KS teren parkingu dla samochodów osobowych, 
u) KM teren komunikacji miejskiej - ”ętla autobusowa, 
w) KD.Z tereny dróg ”ublicznych - ulice zbiorcze, 

y) KD.L tereny dróg ”ublicznych - ulice lokalne, 

z) KD.D tereny dróg ”ublicznych - ulice dojazdowe, 

aa) KDW drogi wewnętrzne, 
bb) KK teren kolei. 

3. W obszarze terenu elementarnego ŚŁZŁ4010ŁZP,WS wystę”uje wydzielenie wewnętrzne, dla któ-
rego ustalono odrębne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

4. Teren wydzielenia wewnętrznego - 1ŁKŚŁL oznaczony jest na rysunku ”lanu oraz w tek`cie w s”osób 
nastę”ujący: 

1) 1 - liczba okre`lająca kolejny numer wydzielenia w terenie elementarnym; 

2) KD.L - symbol literowy ”rzeznaczenia terenu uwyty w ”lanie oznaczający teren drogi publicznej - ulica 

lokalna. 

5. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują w granicach terenu elementarnego. 

6. 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 inwynieryjnej; 
7) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 
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7. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera od”owiednio ustalenia ogólne i ustalenia 
szczegóJowe dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszarŁ 

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

3) dominanta przestrzenna - obiekt lub gru”a obiektów (niekoniecznie budowlanych) wyrówniających się 
w krajobrazie formą lub gabarytem, o wyraunych walorach kompozycyjnych, kulturowych lub przy-

rodniczych; 

4) harmonijna sylweta - (widok, panorama, pierzeja) - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiek-

tów naturalnych (”rzede wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych 

do siebie ”od względem estetycznym; 

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 dziaJaniaŁ 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; 

6) mieszkanie funkcyjne - mieszkanie integralnie związane z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą dla: 
wJa`ciciela ”odmiotu gos”odarczego, strówa lub technologa (o ile dziaJalno`ć wymaga caJodobowego 
nadzoru), na dziaJce ws”ólnej z ”rowadzoną dziaJalno`cią; do”uszcza się najwywej dwa mieszkania 

(w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku ws”ólnym z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą), 
przy czym Jączna ”owierzchnia uwytkowa mieszkaL nie mowe ”rzekraczać Jącznej ”owierzchni uwyt-

kowej wykorzystywanej na cele dziaJalno`ci gos”odarczej; 
7) nie”owądane gatunki ro`lin: 

a) nie”owądane drzewa i krzewy - gatunki, które ”owinny być eliminowane ”odczas cięć sanitarnych 
i innych zabiegów hodowlanych w drzewostanach, nie nalewy stosować ich w nasadzeniach 
w lasach oraz na terenach zachowujących ciągJo`ć ”rzestrzenną z lasami. Drzewostany tych ga-

tunków zawarte w lasach nalewy ”rzebudowywaćŁ Śo gatunków tych nalewą: czeremcha amery-

kaLska, dąb czerwony, jewyna wcinanolistna i armeLska, klon jesionolistny, robinia akacjowa 
(grochodrzew), `widwo`liwka kJosowa, bez koralowy, `nieguliczka biaJa, tawlina jarzębolistna, 

b) nie”owądane byliny - gatunki ro`lin, które nie mogą być stosowane w nasadzeniach na terenach zie-

leni ”ublicznej i w lasachŁ Stanowiska tych ro`lin ”owinny być zwalczaneŁ Śo gatunków tych zali-
czamy: barszcz Montegazziego i Sosnowskiego, niecier”ek gruczoJowaty i ”rzylądkowy, rdestowiec 

ostrokoLczysty i sachaliLski, sJonecznik bulwiasty; 
8) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 

mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

9) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica gJównej bryJy budynku; 
10) obiekt w gminnej ewidencji zabytków - obiekt o walorach zabytkowych ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków; obowiązują zasady ochrony okre`lone w ustaleniach szczegóJowych; 
11) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie 

z zastosowaniem na elewacjach eks”onowanych od strony ulic i ”laców trwaJych materiaJów elewa-

cyjnych o wysokiej jako`ci; 
12) obsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu związanego z ”rowadzeniem: usJug `wiadczonych w wyko-

nywaniu wolnych zawodów, szkoleL i nauczania, dziaJalno`ci ”rawniczej, ”rojektowej, rachunkowo-

`ci, księgowo`ci, doradztwa, ”o`rednictwa, dostarczania informacji, s”orządzania o”racowaL i tJu-

maczeL, obsJugi nieruchomo`ci it”Ł, usJug rzeczowych n”Ł: urządzanie wystaw, ”akowanie it”Ł, usJug 
zdrowia n”Ł: gabinety lekarskie, ”o”rawy kondycji fizycznej, ”unkty o”ieki nad dziećmi i osobami 

starszymi a takwe innych drobnych usJug n”Ł: fryzjerskich, kosmetycznych, pralniczych, szewskich, 

fotograficznych, ”oligraficznych, wy”owyczania i na”rawy s”rzętu biurowego, domowego itp. oraz 

związanych z obsJugą turystyki n”Ł: wy”owyczalnia s”rzętu turystycznego, dziaJalno`ć biur ”odrówy, 
agencji i informacji turystycznej itp.; 
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13) obszary pod budownictwo ochronne - rezerwowane obszary pod budowle ochronne na wypadek 

w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa, na których zakazuje się zabudowy i lokali-
zacji sieci inwynieryjnych; rodzaju obiektów na terenach rezerwowanych nie mowna okre`lić w ”lanie - 
mogą to być obiekty nadziemne, podziemne lub tylko wykopy ziemne; mowna zaJowyć, we w okresie 
obowiązywania ”lanu nie nastą”i zdarzenie wymagające dziaJaL realizacyjnych, dlatego w porozumie-

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

14) 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; do ”o-

wierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich elemen-

tów 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 ”o-

wierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany itp., 

c) do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się 
”oniwej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek 
”rzy oknach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych, a takwe 
nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

15) 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 

pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o ”owierzchni do 0,5 m2; 

16) 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; 

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

wych lub wojny; 

18) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-

powiednimi terenami pozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych; 
SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”o”rzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach ”lanu; 

19) 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 rodzime i obce z ”odanych niwej rodzajów o obwodach ”nia mierzonego 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, jarząb, leszczyna, wiąz, wywotnik, 
d) ”onad ”ięcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyjątkiem gatunków nie”owąda-

nych i innych gatunków wymienionych w bazie ｭGatunki obce. Polska baza danychｬ Instytutu 

Ochrony _rodowiska PAN oraz ”os”olitych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, da-

glezji, forsycji, ja`minowców, kasztanowca, kolcowoju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrze-

wów, sumaków, `wierków, tawuJ i tawuJowca, to”oli, winobluszczy, wylistek i wywotników; 
20) wysoko`ć obiektów technicznych - poziom okre`lany w m n.p.mŁ dla najwywej wysuniętego elementu 

obiektu; 

21) zabudowa obrzewna - zabudowa ciągJa wzdJuw ”rzestrzeni ”ublicznej ulic i ”laców; 
22) zamknięcie kompozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

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

pozycyjne i estetyczne; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3869 ｦ Poz. 639 

 

23) 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 ogólne dla obszaru planu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usJug (MN,U, MW,U) do”uszcza się usJugi 
w zakresie: 

a) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów mechaniki pojazdowej, 

b) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”a-

liw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samochodowych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy: 
a) ”owywej 2000 m2, z wyJączeniem terenu: D.Z.4001.U,UC,E, 

b) ”owywej 400 m2 na ”ozostaJym obszarze ”lanu, z wyJączeniem D.Z.4004.U,E; 

3) zakazuje się lokalizacji wydzielonych ”arkingów dla samochodów cięwarowych; 
4) zakazuje się lokalizacji nowych naziemnych elementów stacji telefonii komórkowej oraz wolno stoją-

cych masztów antenowych i zes”oJów antenowych na dachach budynków, ”oza wymienionymi 

w ustaleniach szczegóJowychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy obszar ”lanu objęty jest granicami otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bu-

kowaｬ, dla której obowiązują ustalenia Planu ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego 
ｭPuszcza Bukowaｬ oraz Roz”orządzenia Wojewody Zachodnio”omorskiego w s”rawie SzczeciLskiego 
Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; ustala się nastę”ujące rygory: 

a) zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin, 
b) tworząc nowe zadrzewienia oraz teren zieleni ”ublicznej zachowujące ciągJo`ć ”rzestrzenną z la-

sami nalewy dąwyć do uzyskania zadrzewieL o mowliwie wielu cechach naturalnych (skJadem 

i rozmieszczeniem drzew, ro`lin i runa nawiązuje do s”ontanicznych, rodzimych zbiorowisk ro-

`linnych), 
c) na terenach zieleni ”ublicznej oraz w zadrzewieniach i lasach nalewy ”ozostawić ”rzynajmniej po-

jedyncze drzewa martwe i ”róchniejące rodzimych gatunków z wyjątkiem sytuacji zagrawającej 
stanowi zdrowotnemu drzewostanów oraz bez”ieczeLstwu ludzi i mienia; 

2) czę`ć terenu SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ znajdującego się w granicach 
”lanu ”oJowona jest w obszarze s”ecjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgórza Buko-

weｬ PLH320020; 

3) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji usJug ”owinny zamykać się w granicach dziaJki budowlanej; 
4) zakazuje się kanalizacji cieków; do”uszcza się dziaJania ”olegające na regulacji brzegów w ramach 

naturalnego koryta; 

5) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element 

kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyj-

nych, niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową ulic oraz niezbędnej wycinki ”ojedyn-

czych drzew związanej z realizacją obiektów budowlanych i sieci inwynieryjnych; 
6) na obszarze objętym Systemem Zieleni Miejskiej obowiązuje zakaz: 

a) zmniejszania ”owierzchni terenu biologicznie czynnego ”oniwej 50% ”owierzchni terenu elemen-

tarnego, ”ojedynczej dziaJki lub innej jednostki bilansowej okre`lonej w ustaleniach szczegóJo-

wych planu, 

b) ksztaJtowania zabudowy w s”osób utrudniający swobodny ”rze”Jyw mas powietrza i przecinają-
cy ciągJo`ć korytarzy ekologicznych, 

c) likwidacji ogólnodostę”nych terenów zielonych, z do”uszczeniem ”rzeksztaJceL ich zagos”oda-

rowania, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi planu; 

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

sowego; 

8) w zabudowie mieszkaniowej lokalizowanej wzdJuw dróg ”ublicznych nakazuje się stosowanie rozwią-
zaL architektonicznych i konstrukcyjnych Jagodzących lub eliminujących negatywne skutki sąsiedztwa 
tras komunikacyjnych; 
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9) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokiego na”ięcia 110 kV do”uszcza się sytuowanie budynków z ”omieszczeniami przeznaczonymi 

na pobyt ludzi oraz miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL 
”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub za-

stosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lo-

nych w tych przepisach, zgodnie z pkt 11; 

10) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrznymi liniami elektro-

energetycznymi 110 kV; 

11) do”uszcza się sytuowanie budynków z ”omieszczeniami przeznaczonymi na ”obyt ludzi w zasięgu 
zagroweL i uciąwliwo`ci ”od warunkiem zastosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąw-
liwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego w ”rze”isach odrębnychŁ 

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

1) do”uszcza się zachowanie i ada”tację zainwestowania i uwytkowania niezgodnego z planem, lecz 

istniejącego legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, do chwili za”otrzebowania terenu na 
cele zgodne z planem; 

2) istniejące legalnie budynki wymienione w pkt 1 mogą być ”oddawane remontom kapitalnym i moder-

nizacjom bez ”rawa ”owiększania kubatury budynku i liczby mieszkaL w ”rzy”adku budynków miesz-

kalnych; zakaz ”owiększania kubatury budynku nie dotyczy rozbudowy o urządzenia techniczne nie-

zbędne do ”rawidJowego funkcjonowania obiektu; 
3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu ograniczają obszar sytu-

owania wszystkich budynków na dziaJce, wJącznie z budynkami gospodarczymi i innymi budynkami 

o charakterze staJym lub tymczasowym oraz wiat; 

4) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy w granicach dziaJki 
budowlanej: 

a) oka”ów, gzymsów, balkonów, daszków nad wej`ciami, a takwe takich czę`ci budynków jak gale-

rie, tarasy, schody zewnętrzne, ”ochylnie i rampy - do 1,5 m, 

b) innych elementów ”rogramu architektonicznego (studzienek do`wietlających ”iwnice oraz ele-

mentów ws”artych na sJu”ach) - do 1,5 m, 

c) zewnętrznych warstw termomodernizacyjnych i wykoLczeniowych - wyJącznie w ”rzy”adku bu-

dynków istniejących - do 0,2 m; 

5) linie zabudowy nie ograniczają sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 

6) na terenach MW,U zakazuje się lokalizacji nowych garawy jednokondygnacyjnych na poziomie terenu; 

zakaz nie dotyczy: 

a) garawy wbudowanych w skar”y, 
b) zes”oJów garawy o minimalnej ilo`ci boksów garawowych - 5 sztuk, pod warunkiem uwytkowego 

wykorzystania dachów, 
c) zes”oJów garawy ”rzylegJych do budynku wielokondygnacyjnego, ”od warunkiem uwytkowego 

wykorzystania dachów; 
7) na terenach MN i MN,U ustala się odlegJo`ć od ”oziomu terenu do poziomego okapu dachu maksy-

malnie do 6 metrów; 
8) do”uszcza się lokalizację reklam za wyjątkiem: 

a) lokalizacji reklam wolno stojących ”rzesJaniających obiekty o walorach zabytkowych w gminnej 

ewidencji zabytków, 
b) lokalizacji reklam wbudowanych na obiektach o walorach zabytkowych w gminnej ewidencji za-

bytków, 
c) lokalizacji reklam wolno stojących ”rzesJaniających tereny zieleni urządzonej, okre`lonych w usta-

leniach szczegóJowych symbolem ZP, U,ZP, ZP,E, 

d) lokalizacji reklam mogących zakJócać warunki mieszkaniowe poprzez emisję ”ulsującego `wiatJa, 
e) lokalizacji reklam wolno stojących w ”asach zieleni urządzonej w formie sz”alerów drzew w li-

niach rozgraniczających ulic, 
f) lokalizacji reklam wolno stojących na terenach MN i MN,U, 
g) lokalizacji reklam w terenach wskazanych w ustaleniach szczegóJowych, 

”owywsze ograniczenia nie dotyczą tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych; 

9) zakazuje się umieszczania reklamłbanerówłsiatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 
budynku, za wyjątkiem instalowanych w trakcie ”rowadzonych robót budowlanych reklamłbanerów 

/siatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowaniach, ogrodzeniach; 
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10) lokalizację obiektów maJej architektury uznanych za niezbędne oraz innych obiektów stanowiących 
wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego np.: budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kio-

skowiaty, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe, Jawki parkowe, lampy, pomniki, formy plastyczne np. wa-

runkuje się: 
a) dostosowaniem do istniejącego krajobrazu i stylistyki otaczającej zabudowy, 
b) nie powodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i ”ieszej, w tym dla umiesz-

czania znaków i sygnaJów drogowych; 

11) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków od strony ulic; 
zakaz nie dotyczy rur spustowych, instalacji odgromowych oraz kanaJów wentylacji mechanicznej, 

waluzji wlotów i wylotów wentylacji mechanicznej; 

12) obiekty gos”odarcze n”Ł `mietniki i obiekty techniczne wbudowuje się w budynki lub sytuuje w oto-

czeniu zieleni ”arawanowej od strony wglądu z ”rzestrzeni ”ublicznej; 
13) garawe blaszane ”rzeznacza się do likwidacji; 
14) zakazuje się lokalizacji targowisk; 

15) na terenach MW,U w budynkach mieszkalno - usJugowych lokalizację nowych, samodzielnych, ogól-

nodostę”nych lokali usJugowych na kondygnacjach ”owywej ”arteru do”uszcza się wyJącznie w ”rzy-

”adku ada”tacji na cele usJugowe caJej kondygnacji; kondygnacja o funkcji usJugowej nie mowe być 
lokalizowana ”owywej kondygnacji o funkcji mieszkalnej; 

16) ”rzy usJugowym wykorzystaniu caJego ”arteru kom”ozycję elewacji nalewy tworzyć w s”osób jedno-

rodny na caJej jej szeroko`ci, tznŁ ”rzy realizacji kolejnego lokalu usJugowego nalewy stosować roz-

wiązania architektoniczne juw istniejące ”od warunkiem, we s”eJniają one wymagania kompozycyjne; 

jednorodno`ć kom”ozycji dotyczy takwe szyldów, które traktuje się jak detal architektoniczny; 
17) zakazuje się lokalizacji nowych, odrębnych lokali usJugowych z wej`ciem usytuowanym ”oniwej ”o-

ziomu chodnika; 

18) zabudowę wzdJuw ulic realizuje się jako obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych; 

19) ustala się minimalną odlegJo`ć nowej zabudowy od: 
a) kolektorów kanalizacyjnych oraz skanalizowanych cieków: 5,0 m, 

b) magistral wodociągowych: 8,0 m; 

20) ”rzy lokalizacji nowych obiektów uwyteczno`ci ”ublicznej - w granicach dziaJki budowlanej realizuje 
się od”owiednie do rodzaju obiektu i s”osobu zagos”odarowania terenu rozwiązania ”rzestrzenne 
wynikające z ”rze”isów obrony cywilnej; 

21) na terenach, na których nie ustalono zakazu zagos”odarowania tymczasowego, lokalizację nowego 
i ”rzedJuwenie lokalizacji istniejącego zagos”odarowania tymczasowego warunkuje się Jącznym speJ-
nieniem wymogów: 
a) dostosowaniem zagos”odarowania, a w szczególno`ci standardu wykonania (rodzaj materiaJów 

elewacyjnych) obiektów tymczasowych do krajobrazu i otaczającej zabudowy, 
b) nie powodowaniem 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 ”lanem; 

22) ograniczenie zagospodarowania tymczasowego nie dotyczy za”leczy budowy związanych z realizacją 
inwestycji dla innych dziaJek budowlanych; 

23) zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych wzdJuw dróg ”ublicznych; 
24) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną 110 kV; 

25) do”uszcza się utrzymanie wysoko`ci istniejących legalnie obiektów kubaturowych wraz z urządze-

niami na dachach (takimi jak kominy, wywietrzniki, reklamy, anteny it”Ł) równiew wówczas, gdy 
przekracza ustaloną w ustaleniach szczegóJowych maksymalną wysoko`ć zabudowy; dla istniejącej 
zabudowy ”rzekraczającej do”uszczalną wysoko`ć obowiązuje zakaz nadbudowy; na obszarze caJego 
”lanu ustala się bezwzględne ograniczenia do”uszczalnej wysoko`ci zabudowy, okre`lone w doku-

mentacji rejestracyjnej lotniska Szczecin-Śąbie, ”owywsze ograniczenia wysoko`ci obejmują równiew 
wszystkie urządzenia i obiekty lokalizowane na dachach budynków; 

26) na obszarze caJego ”lanu ustala się maksymalną wysoko`ć nowych: zabudowy i obiektów technicz-

nych, jak równiew wszystkich urządzeL i obiektów lokalizowanych na dachach budynków: 46,0 m 

n.p.mŁ dla najwywej wysuniętego elementu obiektu, zgodnie z wymaganiami ruchu lotniczego w gra-

nicach powierzchni poziomej wewnętrznej Lotniska Szczecin-ŚąbieŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

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

ku planu; 

2) do”uszcza się odstę”stwo o +5ł-5 sto”ni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzielanych 

dziaJek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi; 
3) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z ”otrzeb: 

a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
4) do”uszcza się scalanie dziaJek ”oJowonych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-

szenia ich powierzchni lub umowliwienia dokonania nowego ”odziaJu zgodnego z ustaleniami szczegó-
Jowymi planu; 

5) okre`lone na rysunku ”lanu granice terenów elementarnych wyznaczają granice ”odziaJów ”arcela-

cyjnych; 

6) minimalną szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych, 
ustala się wyJącznie dla dziaJek budowlanych bez”o`rednio ”rzylegających do dróg ”ublicznych i we-

wnętrznych ustalonych w ”lanie; 
7) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej, w ”rzy”adku dziaJki ”rzylegającej do kilku 

ulic lub dróg wewnętrznych dotyczy: 
a) frontu przy ulicach lub drogach wskazanych w ustaleniach szczegóJowych albo 

b) co najmniej jednego frontu, w przypadku braku wskazania w niniejszym planie; 

8) okre`lone w ustaleniach szczegóJowych zasady ”arcelacji nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 
budowlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych i dla stacji bazowych telefonii komórkowejŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

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

blicznych i wewnętrznych, ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązanie ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 
będzie ulica: ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ciąg ulic: Walecznych, Pszenna) - ”oJączenie z osiedlami Bukowe-

Klęskowo, Kijewo, Majowe i Zdroje; 

3) obsJugę komunikacją zbiorową obszaru objętego ”lanem zapewni projektowana linia szybkiego tram-

waju, która znajduje się na ”rzylegającym terenie (poza granicami planu); 

4) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego, warunkuje się umieszczeniem na terenie przedsię-
wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania liczby miejsc postojowych dla samo-

chodów osobowych i rowerów, którą okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych na ”odstawie 
”oniwszych tabel: 
a) wskauniki liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 
 

l.p. obiekt lub teren 
jednostka 

obliczeniowa 
wskaanik liczby 

miejsc postojowych 

1. 
budynki mieszkalne wielorodzinne 
i wbudowane lokale mieszkalne 

1 mieszkanie 1 

2. budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min. 2 

3. 
domy dziennego i stałego pobytu dla osób 
starszych 

15 łócek 1 

4. 
sklepy, domy towarowe o powierzchni 
sprzedacy do 2000 m2 

40 m² 
powierzchni 
sprzedacy 

min. 1 

5. 
sklepy, domy towarowe o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2 

25 m2 
powierzchni 
sprzedacy 

min. 1 
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6. 

restauracje, kawiarnie, bary 
(z wył>czeniem barów mlecznych i jadłodajni 
charytatywnych) 

10 miejsca 
konsumpcyjne 

min. 3 

7. biura, urzCdy, poczty, banki 
100 m2 pow. 
ucytkowej * 

min. 3 

8. 
przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie 

1 gabinet 1 

9. usługi w zakresie obsługi firm i klientów 
100 m2 

powierzchni 
ucytkowej* 

min. 3 

10. koWcioły, kaplice 
10 miejsc 

siedz>cych 
1 

11. 

domy parafialne, domy kultury, galerie, 
biblioteki, kluby 
 

100 m² 
powierzchni 
ucytkowej* 

1 

12. kina, teatry 
10 miejsc 

siedz>cych 
1 

13. obiekty muzealne i wystawowe 
10 ucytkowników 

równoczeWnie 
1 

14. szkoły podstawowe i gimnazja 
1 sala 

dydaktyczna 
1 

15. 
przedszkola, cłobki, miejsca dziennego 
pobytu dzieci 

30 dzieci 1 

16. hurtownie, magazyny 
2 

zatrudnionych** 
min. 1 

17. działalnoWć produkcyjna 
3 

zatrudnionych** 
min. 1 

18. 
rzemiosło usługowe bez warsztatów pojazdów 
mechanicznych i myjni samochodowych 

50 m² pow. 
ucytkowej* 

min. 1 

19. 
warsztaty pojazdów mechanicznych bez myjni 
samochodowych 

1 stanowisko 
naprawcze 

3 

20. 
stacje paliw z wył>czeniem samoobsługowych 
stacji paliw i myjni samochodowych 

1 obiekt 1 

21. myjnie samochodowe 
1 stanowisko 

do mycia 
2 

22. hale sportowe, boiska (bez miejsc dla widzów) 
50 m2 

powierzchni 
hali/terenu  

1 

23. 
małe obiekty sportu i rekreacji np. kluby fitness, 
siłownie oraz oWrodki jeadzieckie 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

min. 1 

24. 
obiekty rekreacyjno – sportowe 
i szkoleniowo-rekreacyjne 

5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

min. 1 
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25. usługi rócne 
100 m² pow. 
ucytkowej* 

1 

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

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

b) wskauniki liczby miejsc ”ostojowych dla rowerów: 

l.p. obiekt lub teren 
jednostka 

obliczeniowa 
wskaanik liczby 

miejsc postojowych 

1. 
budynki mieszkalne wielorodzinne 
i wbudowane lokale mieszkalne 

nie okreWla siC 

2. budynki mieszkalne jednorodzinne nie okreWla siC 

3. 
domy dziennego i stałego pobytu dla osób 
starszych 

nie okreWla siC 

4. 
sklepy, domy towarowe o powierzchni 
sprzedacy do 2000 m2 

nie okreWla siC 

5. 
sklepy, domy towarowe o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2 

100 m2 
powierzchni 
sprzedacy 

min. 1 

6. 

restauracje, kawiarnie, bary 
(z wył>czeniem barów mlecznych i jadłodajni 
charytatywnych) 

nie okreWla siC 

7. biura, urzCdy, poczty, banki 
100 m2 pow. 
ucytkowej * 

min. 1 

8. 
przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie 

nie okreWla siC 

9. usługi w zakresie obsługi firm i klientów 
100 m2 

powierzchni 
ucytkowej* 

min. 1 

10. koWcioły, kaplice nie okreWla siC 

11. 

domy parafialne, domy kultury, galerie, 
biblioteki, kluby 
 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie  min. 0,5 

12. kina, teatry 
10 miejsc 

siedz>cych 
min. 1 

13. obiekty muzealne i wystawowe 
10 ucytkowników 

równoczeWnie 
1 

14.  gimnazja 
30 uczniów 
1 zmianC 

min. 2 

15. 
przedszkola, cłobki, miejsca dziennego 
pobytu dzieci 

nie okreWla siC 

16. hurtownie, magazyny 
10 

zatrudnionych** 
min. 0,5 

17. działalnoWć produkcyjna 
10 

zatrudnionych** 
min. 0,5 
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18. 
rzemiosło usługowe bez warsztatów pojazdów 
mechanicznych i myjni samochodowych 

10 
zatrudnionych** 

min. 0,5 

19. 
warsztaty pojazdów mechanicznych bez myjni 
samochodowych 

nie okreWla siC 

20. 
stacje paliw z wył>czeniem samoobsługowych 
stacji paliw i myjni samochodowych 

nie okreWla siC 

21. myjnie samochodowe nie okreWla siC 

22. hale sportowe, boiska (bez miejsc dla widzów) 
10 ucytkowników 

jednoczeWnie 
min. 1 

23. 
małe obiekty sportu i rekreacji np. kluby fitness, 
siłownie oraz oWrodki jeadzieckie 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

min. 1 

24. 
obiekty rekreacyjno – sportowe 
i szkoleniowo-rekreacyjne 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

min. 1 

25. usługi rócne nie okreWla siC 
* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza 

się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 
** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

 Uwaga: w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, stosuje się za-

okrąglenie uJamka do jedno`ci: dla liczby mniejszej lub równej 0,5 - do 0, dla liczby większej od 0,5 - do 1; 

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

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

nych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą okre`la się na ”odstawie tabel zamieszczonych w § 6 ust. 5 

pkt 4; 

6) wymogi okre`lone w pkt 4 nie obowiązują w ”rzy”adku: 
a) adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, 

b) budowy, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego, takwe 
tymczasowego wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe do 2 miejsc postojowych, 

c) uwytkowania sezonowego n”Ł letnie ogródki gastronomiczne; 

7) w przypadku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lokalizację w granicach ”asa drogowego na chodniku ”od warunkiem nie powodo-

wania ograniczeL w ruchu ”ieszych; 
8) do”uszcza się u`ci`lenie ”rzebiegu `ciewek rowerowych na ”odstawie ”rojektów budowlanychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, dróg osiedlowych i ciągów ”ieszych wyznaczają korytarze infrastruktury 
technicznej, w których ”rowadzone są sieci uzbrojenia terenu; 

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

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

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego; 

3) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 
z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących do”uszczone ”lanem 

przeznaczenie terenu; 

4) zao”atrzenie w wodę ustala się z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 90 - 

200 mm zasilanych z istniejącej magistrali i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych o `rednicy 
200 - 600 mm w terenie D.Z.4034.KD.Z (ul. Walecznych); 

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

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obronie cywilnej, 

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

nie z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi; 
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6) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją sanitarną o `rednicy 0,2 - 
0,4 m do istniejącego kolektora sanitarnego o `rednicy 0,6 m w terenach: D.Z.4034.KD.Z (ul. Wa-

lecznych) i D.Z.4042.KD.D (ul. PolegJych); 
7) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją deszczową o `rednicy 0,3 - 

0,4 m do istniejących kolektorów deszczowych o `rednicy 0,5 - 0,6 m w terenie D.Z.4034.KD.Z 

(ul. Walecznych) oraz do cieku Chojnówka ”o ”odczyszczeniu w ”iaskownikach i se”aratorach sub-

stancji ropopochodnych; 

8) zao”atrzenie w gaz ustala się z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej niskiego ci`nienia o `rednicy 
25 - 250 mm oraz sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy 25 - 90 mm, zasilanej z istniejących 
gJównych rozdzielczych sieci gazowych niskiego ci`nienia o `rednicy 100 - 250 mm w terenie 

D.Z.4034.KD.Z (ul. Walecznych) oraz sieci `redniego ci`nienia o `rednicy 150 mm w ulicy Turkuso-

wej i wzdJuw cieku Chojnówka lewących ”oza granicami planu; 

9) zao”atrzenie w cie”Jo ustala się z istniejącej i ”rojektowanej sieci cie”lnej zasilanej poprzez sieci 

i magistrale o `rednicy 300 - 400 mm w ulicach: Turkusowa, Ja`minowa i wzdJuw cieku Chojnówka 
lewących ”oza granicami ”lanu z systemu CR - Śąbska oraz ”o”rzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja; 

10) zao”atrzenie 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, ”ompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszczeL s”eJ-
niających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie 
z przepisami ”rawa geologicznego i górniczego; 

11) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych i ”od-

dawanych przebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJniające 
uródJo cie”Ja; 

12) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i ”rojektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 
i napowietrznych 15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i ”rojektowane stacje transformatorowe 

15/0,4 kV; 

13) w obszarze objętym planem ”rzebiegają dwie na”owietrzne elektroenergetyczne linie wysokiego na-

”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku ”lanu; 
14) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych linii rozdzielczych; 

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

nych ”osesjach, a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; 
16) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
17) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadze-

niu od”adów ”rzeznaczonych do odzysku; 
18) do”uszcza się lokalizacje inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w planie funkcje; 

19) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

20) dla istniejącej infrastruktury technicznej do”uszcza się zmianę ”rzekrojów, likwidację oraz zmianę 
”rzebiegów w granicach wydzielonych terenów elementarnych, o ile ustalenia szczegóJowe nie sta-

nowią inaczejŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) oznaczony na rysunku ”lanu obszar w”isany do rejestru zabytków ”od nr A-1067, decyzją znak KlŁ3-

5340/28/88 z dnia 20 grudnia 1988 r. jako zes”óJ budynków wraz z ”arkiem (obejmujący tereny 
elementarne D.Z.4011.MW, D.Z.4012.U,ZP, D.Z.4014.MN) podlega ochronie na mocy i w zakresie 

okre`lonym w ustawie o ochronie zabytków i o”iece nad zabytkami; obowiązuje trwaJe zachowanie 
zabudowy i zagospodarowania terenu; 

2) ustala się strefę K ochrony krajobrazu kulturowego oznaczoną na rysunku ”lanu, w granicach której 
obowiązuje: 
a) zachowanie historycznych: granic, ukJadu ”rzestrzennego i elementów urządzenia terenu, 
b) zakaz makroniwelacji, 

c) likwidacja obiektów dysharmonijnych i przypadkowych lub przebudowa z dostosowaniem do es-

tetyki i funkcji terenu, 

d) ograniczenie ”arcelacji i zabudowy zabytkowych zaJoweL ”arkowych i cmentarnych; 

3) ustala się strefę ś ochrony eks”ozycji oznaczoną na rysunku ”lanu, w granicach której obowiązuje: 
a) ochrona ”rzed”ola i tJa widoku ze skar”y kolejowej na tereny bez”o`rednio sąsiadujące ze Szcze-

ciLskim Parkiem Krajobrazowym ｭPuszcza Bukowaｬ, 
b) zachowanie i podtrzymanie zieleni urządzonej cmentarza u zbiegu ulic PolegJych i Cedrowej, 
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c) ograniczenie realizacji zagos”odarowania utrudniającego lub zakJócającego widok chronionego 
zes”oJu, krajobrazu, sylwety czy dominanty o dostę”ie ”ublicznym (drogi, ulice, place itp.), 

d) ograniczenie lokalizacji nowych budynków i budowli mogących zakJócić odbiór chronionych war-

to`ci zabytkowych i krajobrazowych; 
4) w strefach K i ś zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wolno 

stojących; 
5) ustala się ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych w ustaleniach 

szczegóJowych i oznaczonych na rysunku ”lanu, dla których obowiązuje: 
a) nakaz, w przypadku wyburzenia, odtworzenia w pierwotnej lokalizacji, 

b) nakaz, w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki, wykonania inwentaryzacji ”omiarowej oraz fotogra-

ficznej obiektu i przekazanie wykonanej dokumentacji organowi dsŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz zastosowania jednolitej kolorystyki elewacji eksponowanych od strony ulic, 

d) nakaz zastosowania zasady jasnego detalu na ciemnym tle oraz stolarki okiennej w kolorze bia-

Jym, w ”rzy”adku braku `ladów autentycznej kolorystyki w elewacjach obiektów wykoLczonych 
tynkiem, 

e) do”uszcza się ”rzebudowę lokali mieszkalnych i uwytkowych ”od warunkiem zachowania kompo-

zycji obiektu i detalu architektonicznego, do”uszcza się realizację dodatkowego wej`cia do bu-

dynku poza elewacjami frontowymi, 

f) do”uszcza się ocie”lanie elewacji tynkowanych z obowiązkiem odtworzenia detalu sztukatorskiego, 
g) do”uszcza się wymianę stolarki okiennej ”od warunkiem odtworzenia wymiarów zewnętrznych 

elementów konstrukcyjnych stolarki i zastosowania symetrycznego ”odziaJu ”ola okiennegoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny D.Z.4001.U,UC,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa iłlub jeden obiekt handlowy o ”owierzchni s”rzedawy ”o-

wywej 2000 m2 wraz ze stacją transformatorową; 
2) do”uszcza się między innymi usJugi w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usJugi rzemie`lni-

cze, obsJugę firm i klientów; 
3) do”uszcza się lokalizację stacji ”aliw ”Jynnych i myjni dla samochodów osobowych; 
4) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowych i zes”oJów antenowych, jako wolno stojące 

iłlub na dachach budynkówŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 10%; 
2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi wy”osawa się w zabez”ieczenia 

techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz nich do”uszczalnych ”oziomów: zanieczyszczeL 
”yJowych, duwięku oraz wibracji; 

3) ustala się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 17 m; 

3) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 46 m n.p.m., w dostosowaniu do wymagaL ruchu 
lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 26; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 50%; 
5) budynki kryte dachami o innej geometrii niw strome, do”uszcza się dachy strome nad wej`ciami do 

budynków; 
6) harmonijna pierzeja od strony projektowanej linii Szybkiego Tramwaju; 

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów; ustalenie nie dotyczy dziaJek wydzielanych ”od inwynie-

ryjne urządzenia siecioweŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL iłlub ŚŁZŁ4037ŁKŚŁŚ; 
2) do”uszcza się dojazd ””owŁ z terenu ulicy ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ul. Walecznych); 

3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
D.Z.4034.KD.Z, D.Z.4035.KD.L, D.Z.4037.KD.D oraz poza obszarem planu; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 32 ÷ 200 mm, gazowa `redniego ci`nienia ø 63 mm i niskiego ci-

`nienia ø 133 mm, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

ø 0,2 ÷ 0,25 m i deszczowa ø 0,15 ÷ 0,4 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem likwidacji; 

4) istniejący kolektor deszczowy ø 0,5 ÷ 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji; 

5) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, na 
odcinku od ul. Walecznych (ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ) do sJu”a energetycznego, oznaczona na rysunku ”lanu - 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

6) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, na 
odcinku od sJu”a energetycznego do ul. Walecznych (D.Z.4035.KD.L), oznaczona na rysunku planu - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy linii w nowej lokalizacji; 

7) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, zasi-
lająca GPZ ｭZdrojeｬ, oznaczona na rysunku planu - do likwidacji i budowy jako linia kablowa w obsza-

rze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSzybki Tramwajｬ; 
8) istniejąca ”rze”ompownia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji; 

9) istniejąca ”om”ownia wód deszczowych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy pompowni w nowej lokalizacji; 

10) istniejąca stacja redukcyjno - pomiarowa gazu II stopnia - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy stacji w nowej lokalizacji. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 8. Teren elementarny D.Z.4002.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z do”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 30%; 
2) budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi w zasięgu oddziaJywania ul. Wa-

lecznych wy”osawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz nich 
dopuszczalnych poziomów: zanieczyszczeL ”yJowych, duwięku oraz wibracji; 

3) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego na”ięcia 110 kV, ”rzebudowę istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Walecznych 63 

warunkuje się s”eJnieniem wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektro-

magnetycznych w `rodowisku lub zastosowaniem `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól 
elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych ”rze”isach; ustalenie nie obowiązuje w ”rzy”adku 

zmiany istniejącego ”rzebiegu na”owietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV albo przebudowy na 

kablową w nowej lokalizacji, zgodnie z ust. 6 pkt 3. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9,5 m; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3879 ｦ Poz. 639 

 

4) budynki kryte dachami stromymi; 

5) ustala się utrzymanie zabytku przy ul. Walecznych 63, oznaczonego na rysunku ”lanu, dla którego 
obowiązuje: 
a) nakaz utrzymania kompozycji i wystroju elewacji, 

b) zachowanie gabarytu i ksztaJtu dachu, 
c) zakaz rozbudowy, 

d) utrzymanie geometrii i pokrycia dachu, bez adaptacji poddasza na cele mieszkalne, wymagającej 
dodatkowych otworów i do`wietleL w ”oJaciach dachu, 

e) utrzymanie klinkierowego wystroju elewacji; 

6) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków gos”odarczych na za”leczach budynków mieszkalnych, 

do”uszcza się wysoko`ć zabudowy gos”odarczej i garawy do 4,0 m; 

7) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i reklam wbudowanych mocowanych na elewacjach 

budynku; 

9) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
10) maksymalna ”owierzchnia caJkowita usJug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% po-

wierzchni caJkowitej budynku; 
11) realizacja nowej zabudowy obowiązuje wyJącznie na dziaJkach o ”arametrach zgodnych z ust. 4; 

12) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na maksymalnie 3 dziaJki budowlane; 

2) ”ro”onuje się schemat ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, oznaczony na rysunku ”lanu; 
3) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 1200 m2; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od drogi ”ublicznej (ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL): 40 m; 

5) kąt nachylenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ulicy ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL w ”rzedziale 85° - 90°Ł 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4034Ł KŚŁZ (ul. Walecznych) i/lub D.Z.4035.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.Z.4034.KD.Z, D.Z.4035.KD.L; 

2) istniejące sieci: gazowa niskiego ci`nienia ø 90 mm oraz elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w tere-

ny: D.Z.4034.KD.Z, D.Z.4035.KD.L; 

3) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy jako 

napowietrzna lub kablowa w nowej lokalizacji. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

ochrona zabytku przy ul. Walecznych 63, ujętego w gminnej ewidencji zabytkówŁ 

§ 9. Teren elementarny D.Z.4003.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszcza się między innymi zakres usJug: handel detaliczny, gastronomia, obsJuga firm i klientów 

oraz usJugi w zakresie ochrony zdrowia (ty”u ”rzychodnia, diagnostyka laboratoryjna, stacja dializ 
itp.); 

3) zakazuje się s”rzedawy ”aliw i gazu do ”ojazdów mechanicznych; 

4) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 20%; 
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2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi w zasięgu oddziaJywania ul. Walecz-

nych wy”osawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz nich do-

puszczalnych poziomów: zanieczyszczeL ”yJowych, duwięku oraz wibracji; 

3) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokiego na”ięcia 110 kV zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się z zastrzeweniem § 6 

ust. 2 pkt 9; ustalenie nie obowiązuje w ”rzy”adku zmiany istniejącego ”rzebiegu na”owietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV lub ”rzebudowy na kablową w nowej lokalizacji, zgodnie z ust. 6 pkt 3; 

4) ”rzy granicy z zabudową mieszkaniową ustala się w”rowadzenie sz”aleru drzew o charakterze osJo-

nowym. 

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

1) obowiązująca linia zabudowy, oznaczona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,0 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”rowadzenia dachów ”Jaskich na ”owierzchni 
maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
5) geometria dachów nawiązująca charakterem do dachu budynku przy ul. Walecznych 47; 

6) realizacja nowej zabudowy obowiązuje wyJącznie na dziaJkach o ”arametrach zgodnych z ust. 4; 

7) w obszarze bez”o`redniego sąsiedztwa z granicą terenu elementarnego D.Z.4004.U,E: 

a) do”uszcza się sytuowanie budynków bez”o`rednio na granicy terenu elementarnego, 

b) `ciana zewnętrzna budynku sytuowanego bez”o`rednio na granicy, zwrócona w stronę granicy, 
bez otworów okiennych lub drzwiowych; 

8) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego; 

9) zakazuje się lokalizacji wolno stojących reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na maksymalnie 3 dziaJki budowlane; 
2) ”ro”onuje się schemat ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, oznaczony na rysunku ”lanu; 
3) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1100 m2; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 30,0 m; 

5) kąt nachylenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ulicy ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ zawarty w ”rze-

dziale 85º ÷ 90ºŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu ŚŁZŁ4034Ł KŚŁZ (ul. Walecznych); 

2) do”uszcza się obsJugę komunikacyjną dla terenu ŚŁZŁ4004ŁU,ś; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie 
D.Z.4034.KD.Z; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 50 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV i telekomunikacyjna - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia 
w teren D.Z.4034.KD.Z; 

3) teren czę`ciowo znajduje się w zasięgu oddziaJywania istniejącej na”owietrznej elektroenergetycznej 

linii wysokiego na”ięcia, oznaczonej na rysunku ”lanu; 
4) do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych i ”om”owni wód deszczowychŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 10. Teren elementarny D.Z.4004.U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, stacje transformatorowe; 

2) zakres usJug obejmuje między innymi: kulturę, rozrywkę, handel detaliczny, gastronomię oraz obsJugę 
firm i klientów; 
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3) do”uszcza się lokalizację jednego obiektu stacji ”aliw ”Jynnych na obszarze terenu elementarnego 

i jednego obiektu myjni dla samochodów osobowych na terenie dziaJki budowlanej; 
4) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2; 

5) w granicy ”ojedynczej dziaJki budowlanej do”uszcza się lokalizację więcej niw jednego obiektu han-

dlowego o ”owierzchni s”rzedawy do 2000 m2; 

6) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowych i zes”oJów antenowychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 10%; 
2) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznych linii elektroenergetycznych 

wysokiego na”ięcia 110 kV zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się z zastrzeweniem § 6 

ust. 2 pkt 9; ustalenie nie obowiązuje ”rzy”adku zmiany istniejącego ”rzebiegu na”owietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV lub ”rzebudowy na kablową w nowej lokalizacji, zgodnie z ust. 6 pkt 3 i 4; 

3) ustala się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) wzdJuw obowiązujących linii zabudowy od strony drogi lokalnej ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL nakazuje się ksztaJtowa-

nie kom”ozycji zabudowy obrzewnej, z mowliwo`cią sytuowania budynków bez”o`rednio ”rzy granicy 
dziaJki na obszarze zabudowy, wyznaczonym nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy; 

4) wzdJuw nie”rzekraczalnych linii zabudowy do”uszcza się ksztaJtowanie kompozycji zabudowy obrzew-
nej, z mowliwo`cią sytuowania budynków bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki na obszarze zabudowy, 
wyznaczonym nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 17 m; 

6) dominanta przestrzenna oznaczona na rysunku planu; 

7) maksymalna wysoko`ć dominanty: 20 m; 

8) budynki kryte dachami o innej geometrii niw strome, do”uszcza się dachy strome nad wej`ciami do 

budynków; 
9) nową zabudowę realizuje się jako obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych; 

10) harmonijna pierzeja od strony projektowanej linii Szybkiego Tramwaju; 

11) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
12) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; ustalenie nie dotyczy dziaJki budowlanej ”rzylegającej do terenu elementar-

nego D.Z.4006.MN,U; 

13) w obszarze bez”o`redniego sąsiedztwa z granicą terenu elementarnego D.Z.4003.U: 

a) do”uszcza się sytuowanie budynków bez”o`rednio ”rzy granicy terenu elementarnego, 

b) `ciana zewnętrzna budynku sytuowanego bez”o`rednio ”rzy granicy, zwrócona w stronę granicy, 
bez otworów okiennych lub drzwiowych; 

14) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 46 m n.p.m., w dostosowaniu do wymagaL ruchu 
lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 26; 

15) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tym-

czasowego, z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 21. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ”ro”onuje się schemat ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, oznaczony na rysunku ”lanu; 
2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 7000 m2, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 12; 

3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od drogi ”ublicznej (ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL): 43 m, z zastrze-

weniem ust. 3 pkt 12; 

4) kąt nachylenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ulicy ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL zawarty w ”rze-

dziale 650 - 1150. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4036ŁKŚŁL iłlub ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL; 
2) do”uszcza się obsJugę z terenu ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ ”o”rzez teren ŚŁZŁ4003ŁU; 
3) do”uszcza się dojazd ””owŁ z terenu ulicy ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ul. Walecznych); 

4) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
D.Z.4034.KD.Z, D.Z.4035.KD.L, D.Z.4036.KD.L; 

2) istniejąca sieć gazowa `redniego ci`nienia ø 90 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4036ŁKŚŁL; 
3) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, zasi-

lająca GPZ ｭŚąbieｬ, oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy jako napowietrzna lub kablowa w nowej lokalizacji; 

4) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, zasi-
lająca GPZ ｭZdrojeｬ, oznaczona na rysunku planu - do likwidacji i budowy jako linia kablowa w obsza-

rze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSzybki Tramwajｬ; 
5) projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV; 

6) do”uszcza się lokalizację ”om”owni wód deszczowychŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 11. Teren elementarny D.Z.4005.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszcza się między innymi zakres usJug: handel detaliczny, gastronomia, obsJuga firm i klientów; 
3) zakazuje się s”rzedawy ”aliw i gazu do ”ojazdów mechanicznych; 

4) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 20%; 
2) ustala się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni; 

3) od strony terenów mieszkaniowych nakazuje się w”rowadzenie sz”aleru drzew o charakterze osJo-

nowym. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,0 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii niw dachy strome; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
5) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego z wyJączeniem rekreacji indywidualnej, w tym 

ogrody przydomowe związane z zabudową mieszkaniową w terenie ŚŁZŁ4006ŁMN,UŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów; ustalenie nie dotyczy dziaJek wydzielanych ”od inwynie-

ryjne urządzenia siecioweŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ul. Walecznych) poprzez tereny elementarne D.Z.4004.U,E lub 

D.Z.4006.MN,U; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach 
D.Z.4034.KD.Z i D.Z.4035.KD.L poprzez tereny elementarne D.Z.4004.U,E lub D.Z.4006.MN,U; 

2) istniejąca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ; 
3) czę`ć terenu znajduje się w zasięgu oddziaJywania istniejącej na”owietrznej elektroenergetycznej linii 

wysokiego na”ięcia, oznaczonej na rysunku ”lanu; 
4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 

5) do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych i ”om”owni wód deszczowychŁ 
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7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 12. Teren elementarny D.Z.4006.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z do”uszczeniem usJug; 
2) na terenie dziaJki nr 15ł6 obrŁ 4076 do”uszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliuniaczej z do”uszczeniem usJug; 
3) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi w zasięgu oddziaJywania 

ul. Walecznych wy”osawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz 
nich dopuszczalnych poziomów: zanieczyszczeL ”yJowych, duwięku oraz wibracji; 

3) ustala się w”rowadzenie bogatego programu zieleni. 

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

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,0 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) ustala się utrzymanie zabytku przy ul. Walecznych 54, oznaczonego na rysunku ”lanu, dla którego: 
a) nakazuje się utrzymanie kompozycji i wystroju elewacji, 

b) obowiązuje zachowanie gabarytu i ksztaJtu dachu, 
c) do”uszcza się ”rzebudowę lub rozbudowę wyJącznie od strony elewacji tylnej z wycofaniem ele-

wacji dobudowanych min. 0,6 m od ”Jaszczyzny elewacji bocznych, 
d) obowiązuje utrzymanie geometrii i pokrycia dachu, bez mowliwo`ci ada”tacji ”oddasza na cele 

mieszkalne, wymagającej dodatkowych otworów i do`wietleL w ”oJaciach dachu, 
e) zakazuje się ”owiększania istniejącej liczby mieszkaL; 

5) ustala się utrzymanie zabytku przy ul. Walecznych 50, oznaczonego na rysunku ”lanu, dla którego: 
a) obowiązuje zachowanie gabarytu i ksztaJtu dachu, 
b) do”uszcza się ”rzebudowę lub rozbudowę wyJącznie od strony elewacji tylnej z wycofaniem ele-

wacji dobudowanych min. 0,6 m od ”Jaszczyzny elewacji bocznych, 
c) obowiązuje utrzymanie geometrii i pokrycia dachu, bez mowliwo`ci ada”tacji poddasza na cele 

mieszkalne, wymagającej dodatkowych otworów i do`wietleL w ”oJaciach dachu, 
d) obowiązuje likwidacja istniejących ”aneli elewacyjnych i ”rzywrócenie tynkowanych elewacji; 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
7) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków gos”odarczych na za”leczach budynków mieszkalnych, 

do”uszcza się wysoko`ć zabudowy gos”odarczej i garawy do 4,0 m; 

8) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
9) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego; 

10) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i reklam wbudowanych mocowanych na elewacjach 

budynkówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia nowo wydzielanej dziaJki budowlanej 776 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej: 19 m; 

3) kąt nachylenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do ”asa drogowego ŚŁZŁ4034Ł KŚŁZ 
(ul. Walecznych) zawarty w ”rzedziale 85º - 95ºŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu ŚŁZŁ4034Ł KŚŁZ (ul. Walecznych); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

ków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ; 
2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV oraz telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

ochrona zabytków ”rzy ul. Walecznych 54 i ul. Walecznych 50, ujętych w gminnej ewidencji zabytkówŁ 

§ 13. Teren elementarny D.Z.4007.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszcza się między innymi usJugi w zakresie kultury, rozrywki, handlu detalicznego, gastronomii 

oraz obsJugi firm i klientów; 
3) zakazuje się s”rzedawy ”aliw i gazu do ”ojazdów mechanicznych; 

4) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2; 

5) do”uszcza się lokalizację 1 mieszkania funkcyjnego na dziaJce budowlanej, w odrębnym budynku 

mieszkalnym lub w budynku ws”ólnym z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarcząŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 20%; 
2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi w zasięgu oddziaJywania ul. Walecz-

nych wy”osawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz nich do-

puszczalnych poziomów: zanieczyszczeL ”yJowych, duwięku oraz wibracji; 

3) dla miejsc postojowych naziemnych obowiązuje wskaunik: 1 drzewo/5 miejsc postojowych; 

4) ustala się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,0 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”rowadzenia dachów ”Jaskich na ”owierzchni 
maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
5) realizacja nowej zabudowy obowiązuje wyJącznie na dziaJkach o ”arametrach zgodnych z ust. 4; 

6) geometria dachów jednakowa dla wszystkich budynków usJugowych; 
7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego; 

8) zakazuje się lokalizacji wolno stojących reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ustala się schemat ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, oznaczony na rysunku planu; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 1300 m2; 

3) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej 38 m; 

4) kąt nachylenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ul. Walecznych) za-

warty w ”rzedziale 70º - 95ºŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ul. Walecznych); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

`cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ; 
2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV oraz telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ; 
3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 

4) dopuszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych i ”om”owni wód deszczowychŁ 
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7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 14. Teren elementarny D.Z.4008.KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych; 
2) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 10%Ł 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 5%; 

3) budynek stacji transformatorowej kryty dachem stromym czterospadowym; 

4) maksymalna wysoko`ć budynku stacji transformatorowej 4,5 m; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego z wyjątkiem tymczasowych rozwiązaL w zakresie obsJugi komunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJki ”od stację transformatorowąŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL iłlub D.Z.4036.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL, 
D.Z.4036.KD.L; 

2) istniejąca sieć gazowa `redniego ci`nienia ø 90 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przeJowenia w teren ŚŁZŁ4036ŁKŚŁL; 
3) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, 

oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy jako 

napowietrzna i kablowa w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizacją stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 15. Teren elementarny D.Z.4009.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 30%; 
2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi w zasięgu oddziaJywania ul. Walecz-

nych wy”osawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz nich do-

puszczalnych poziomów: zanieczyszczeL ”yJowych, duwięku oraz wibracji; 
3) ustala się bogaty program zieleni. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 
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4) ustala się utrzymanie zabytku przy ul. Walecznych 47, oznaczonego na rysunku ”lanu, dla którego: 
a) nakazuje się utrzymanie kompozycji i wystroju elewacji, 

b) obowiązuje zachowanie gabarytu i ksztaJtu dachu, 

c) dopuszcza się ”rzebudowę lub rozbudowę wyJącznie od strony elewacji tylnej z wycofaniem ele-

wacji dobudowanych min. 0,6 m od ”Jaszczyzny elewacji bocznych, 

d) nakazuje się utrzymanie geometrii i pokrycia dachu, bez adaptacji poddasza na cele mieszkalne, 

wymagającej dodatkowych otworów i do`wietleL w ”oJaciach dachu; 
5) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków gos”odarczych na za”leczach budynku mieszkalnego, 

do”uszcza się wysoko`ć zabudowy gos”odarczej i garawy do 4,0 m; 

6) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; reklam wbudowanych mocowanych na elewacjach 

budynków; 
8) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
9) realizacja nowej zabudowy obowiązuje wyJącznie na dziaJkach o ”arametrach zgodnych z ust. 4; 

10) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 1200 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej 25 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ul. Walecznych zawarty w przedziale 

60º - 120º 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ul. Walecznych) i D.Z.4036.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
D.Z.4034.KD.Z, D.Z.4036.KD.L; 

2) istniejąca sieć gazowa `redniego ci`nienia ø 90 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4036ŁKŚŁLŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

ochrona zabytku przy ul. Walecznych 47, ujętego w gminnej ewidencji zabytkówŁ 

§ 16. Teren elementarny D.M.4010.ZP,WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej wzdJuw strumienia Chojnówka; 
2) na terenie 1.KD.L oznaczonym na rysunku ”lanu, ustala się lokalizację drogi lokalnej; 
3) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego dla terenu elementarnego, z wyJączeniem 

podwydzielenia 1.KD.L: 80%; 

2) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem niezbędnej wycinki w celu umowliwienia ”rowa-

dzenia prac melioracyjnych; 

3) zakazuje się kanalizacji strumienia z zastrzeweniem pkt 4; 

4) na terenie 1ŁKŚŁL do”uszcza się realizację ”rze”ustu dla strumienia ChojnówkaŁ 

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

1) ustala się zagos”odarowanie zielenią niską i `rednią; 

2) na terenie 1ŁKŚŁL obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni drogowych; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam; 

4) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

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

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu ŚŁZŁ4036ŁKŚŁL; 
2) ustala się ”rzekrój drogi: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć wodociągowa ø 300 mm - z dopuszczeniem likwidacji; 

2) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy jako 

napowietrzna i kablowa w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 17. Teren elementarny D.Z.4011.MW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 50%; 
3) nakazuje się utrzymanie bogatego programu zieleni na dziaJce budowlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
3) budynki kryte dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 m; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy garawowej: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 4 m; 

6) nawierzchnie miejsc ”ostojowych i dojazdów do nich wykonane z materiaJów naturalnych lub jako 
nawierzchnia trawiasta, stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub 
awurowymi rastrami betonowymi; 

7) ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkalnego, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) do”uszcza się realizację zes”oJu garawowego dla samochodów osobowych (maksymalnie sze`ć sta-

nowisk) wyJącznie ”o likwidacji istniejącego budynku gos”odarczego; 
9) do”uszcza się uwytkowanie istniejących legalnie blaszanych garawy do czasu realizacji ustaleL ”lanu, 

jednak nie dJuwej niw na okres 3 lat, licząc od wej`cia w wycie niniejszego ”lanu; 
10) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
11) zakazuje się lokalizacji nowych, tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagospodarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów; ustalenie nie dotyczy dziaJek wydzielanych ”od inwynie-

ryjne urządzenia siecioweŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się dojazd ”o”rzez teren ŚŁZŁ4012ŁU,ZP; 
2) do”uszcza się obsJugę z terenu ul. Mącznej (dawnej ul. Poczdamskiej) ”oJowonej ”oza granicami ”lanu; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

ków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
D.Z.4034.KD.Z, D.Z.4012.U,ZP oraz z ulicy Mącznej; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 50 mm, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna ø 0,2 m - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJo-

wenia w tereny: ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ, ŚŁZŁ4012ŁU,ZPŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) caJy teren obejmuje się strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
2) ochrona zabytkowego terenu stanowiącego fragment zaJowenia w”isanego do rejestru zabytków jako 

zes”óJ budynków ”rzy ul. Walecznych 23 wraz z parkiem ”odlegający ochronie na ”odstawie odręb-

nych ”rze”isów dotyczących zabytkówŁ 

§ 18. Teren elementarny D.Z.4012.U,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i zieleL ”arkowa; 
2) do”uszcza się usJugi w zakresie: zdrowia, edukacji, kultury, s”ortu, rekreacji, o”ieki s”oJecznej; 
3) do”uszcza się lokalizację maksymalnie dwóch mieszkaL funkcyjnych wyJącznie w budynkach ws”ól-

nych z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarcząŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 80%; 
3) ustala się ochronę oznaczonego na rysunku ”lanu dębu szy”uJkowego ”ro”onowanego jako ”omnik 

przyrody, poprzez zakaz: 

a) wycinki za wyjątkiem cięć sanitarnych, 
b) wykonywania prac ziemnych naruszających system korzeniowy; 

4) nakazuje się utrzymanie bogatego programu zieleni na dziaJce budowlanej; 
5) nakazuje się zachowanie i uczytelnienie historycznej kompozycji zieleni; 

6) nakazuje się utrzymanie skJadu gatunkowego drzew; 
7) do”uszcza się wycinkę wysokich krzewów i drzew samosiewnych zakJócających kom”ozycję zieleni; 
8) nakazuje się utrzymanie ”rzebiegu ciągów alejek z do”uszczeniem lokalizacji nowych `ciewek ”arko-

wych uwzględniających istniejący drzewostanŁ 

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

1) obowiązuje trwaJe zachowanie zabudowy (oznaczonej na rysunku ”lanu literami A, B, C, D) i histo-

rycznego zagospodarowania terenu wraz z zes”oJem komponowanej zieleni; 

2) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 5%; 
4) nowe i ”rzebudowywane budynki nie ujęte w rejestrze zabytków kryte dachami stromymi; 

5) istniejąca zabudowa nie ujęta w rejestrze zabytków do ”rzebudowy, z do”uszczeniem rozbudowy 

i nadbudowy; 

6) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja 

uwytkowa w stromym dachu, lecz nie więcej niw 12 m, z zastrzeweniem pkt 9 i zgodnie z § 6 ust. 3 

pkt 25; 

7) nawierzchnie ”lacyków manewrowych i miejsc postojowych wykonane z materiaJów naturalnych lub 
jako nawierzchnia trawiasta, stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub 
awurowymi rastrami betonowymi; 

8) zakazuje się lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowa-

nia tymczasowego; 

9) w obszarze bez”o`redniego sąsiedztwa z granicą dziaJki nr 13/5 obr. 4162, oznaczonym nieprzekra-

czalną linią zabudowy: 
a) do”uszcza się sytuowanie budynków bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki, 
b) `ciana zewnętrzna budynku sytuowanego bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki, zwrócona w stronę 

granicy, bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
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10) dla zabudowy w sąsiedztwie za”leczy dziaJek budowlanych od ul. Cedrowej 20 B i ul. Cedrowej 20 C 

obowiązuje: 
a) maksymalna wysoko`ć: 2 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja uwytkowa 

w stromym dachu, lecz nie więcej niw 9,5 m, 

b) likwidacja istniejących ”aneli elewacyjnych i ”rzywrócenie tynkowanych elewacji; 
11) do”uszcza się istniejące zagos”odarowanie tymczasowe czę`ci dziaJki 13ł6 obrŁ 4162 w ”asie terenu 

o szeroko`ci ca 10 m na zapleczu nieruchomo`ci ”rzy ul. Cedrowej 16ś ÷ ul. Cedrowej 21, uwytko-

wanego jako zieleL ”rzydomowa o charakterze parkowym; 

12) do”uszcza się uwytkowanie istniejących legalnie blaszanych garawy do czasu realizacji ustaleL ”lanu, 
jednak nie dJuwej niw na okres 3 lat, licząc od wej`cia w wycie niniejszego ”lanu; 

13) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i reklam wbudowanych; 

14) zakazuje się ”rzegradzania terenu; 
15) nakazuje się odtworzenie nawierzchni brukowej alei od strony ul. Mącznej; 
16) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 25 i 26; 

17) do”uszcza się tymczasowe uwytkowanie schronu w budynku oznaczonym literą C n”Ł na magazyny, 

na ”odstawie odrębnych ”rze”isów obrony cywilnej; 
18) obszar ”od budownictwo ochronne na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa 

”aLstwa, oznaczony na rysunku ”lanu; zakazuje się zabudowy obiektami kubaturowymi, realizacji in-

frastruktury technicznej (z wyjątkiem odwodnienia terenu) oraz nasadzeL zieleni wysokiejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów, ustalenie nie dotyczy dziaJek wydzielanych ”od inwynie-

ryjne urządzenia siecioweŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ul. Walecznych) i/lub D.Z.4045.KDW i/lub z ul. Mącznej ”oJowo-

nej poza granicami planu; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 

3) ustala się dojazd do terenu ŚŁZŁ4014ŁMN i ŚŁZŁ4011ŁMWŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ, ŚŁZŁ4045ŁKŚW, ŚŁZŁ4013ŁZP,ś, ŚŁZŁ4011ŁMW, ŚŁZŁ4012ŁU,ZP oraz z ulicy Mącznej; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 50 mm, cie”lna, gazowa `redniego ci`nienia ø 32 - 90 mm i niskiego 

ci`nienia ø 50 - 250 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

ø 0,15 - 0,2 m i deszczowa ø 0,2 - 0,25 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

4) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem likwidacji. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) caJy teren obejmuje się strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
2) ochrona zabytkowego terenu w”isanego do rejestru zabytków jako zes”óJ budynków ”rzy ul. Wa-

lecznych 23 wraz z parkiem (dla potrzeb identyfikacji w planie budynki te oznaczono literami A, B, C, D) 

”odlegający ochronie na ”odstawie odrębnych ”rze”isów dotyczących zabytkówŁ 

§ 19. Teren elementarny D.Z.4013.ZP,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleL urządzona o charakterze ”arkowym ze stacją transformatorową; 
2) do”uszcza się ada”tację istniejącego budynku na cele usJug handlu ty”u kiosk z ”rasą, biletami ko-

munikacji miejskiej itp. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach terenu elementarnego: 80%; 
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3) ustala się bogaty ”rogram zieleni z uwzględnieniem istniejącej kom”ozycji zes”oJu zieleni z elementa-

mi maJej architektury i uksztaJtowaniem terenu. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 4,5 m; 

3) nowy budynek kryty dachem stromym; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 15%; 
5) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury oraz ”lac zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami; 

6) zakazuje się lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tym-

czasowego; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i reklam wbudowanych mocowanych na elewacjach 

budynkówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów za wyjątkiem wydzielenia dziaJki ”od stację transformatorową. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu ŚŁZŁ4045ŁKŚW; 
2) realizacja miejsc postojowych nie jest wymagana. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych w o”arciu 
o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ, ŚŁZŁ4045ŁKŚW, ŚŁZŁ4012ŁU,ZP; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 50 mm, gazowa niskiego ci`nienia ø 50 - 250 mm, elektroenerge-

tyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej loka-

lizacji lub ”rzeJowenia w tereny: ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ, ŚŁZŁ4045ŁKŚW; 
3) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

§ 20. Teren elementarny D.Z.4014.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 70%; 

3) nakazuje się utrzymanie bogatego programu zieleni na dziaJce budowlanej; 
4) nakazuje się zachowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni; 

5) nakazuje się utrzymanie skJadu gatunkowego drzewŁ 

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

1) obowiązuje trwaJe zachowanie zabudowy (oznaczonej na rysunku ”lanu literą ś) i historycznego za-

gospodarowania terenu; 

2) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

4) w obszarze oznaczonym nie”rzekraczalną linią zabudowy: 
a) do”uszcza się sytuowanie budynków bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki, 
b) `ciana zewnętrzna budynku sytuowanego bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki, zwrócona w stronę 

granicy, bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 15%; 
6) nowe i ”rzebudowywane budynki nie ujęte w rejestrze zabytków kryte dachami stromymi; 

7) istniejąca zabudowa nie ujęta w rejestrze zabytków do przebudowy, z dopuszczeniem rozbudowy 

i nadbudowy; 

8) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 4,5 m; 
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9) nawierzchnie miejsc ”ostojowych i dojazdów do nich wykonane z materiaJów naturalnych lub jako 
nawierzchnia trawiasta, stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub 
awurowymi rastrami betonowymi; 

10) ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkalnego wraz z przeznaczonymi na potrzeby 

mieszkaLców budynkami garawowymi i gospodarczymi; 

11) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
12) zakazuje się lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów; ustalenie nie dotyczy dziaJek wydzielanych ”od inwynie-

ryjne urządzenia siecioweŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się dojazd ”o”rzez teren ŚŁZŁ4012ŁU,ZP; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: ŚŁZŁ4028ŁKP,ZP, 
D.Z.4012.U,ZP. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) caJy teren obejmuje się strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
2) ochrona zabytkowego terenu stanowiącego fragment zaJowenia w”isanego do rejestru zabytków jako 

zes”óJ budynków ”rzy ul. Walecznych 23 wraz z parkiem (dla potrzeb identyfikacji w planie budynek 

objęty ochroną konserwatorską oznaczono literą ś) ”odlegający ochronie na ”odstawie odrębnych 
”rze”isów dotyczących zabytkówŁ 

§ 21. Teren elementarny D.Z.4015.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) na terenie realizuje się zieleL niską. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 50%; 
3) budynek kryty dachem o innej geometrii niw dach stromy; 

4) maksymalna wysoko`ć budynku 4,0 m; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
6) zakazuje się lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJki ”od stację transformatorowąŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

dojazd z terenu ulicy Mącznej (dawnej Poczdamskiej) ”oJowonej ”oza granicami planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 
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§ 22. Teren elementarny D.Z.4016.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza i szeregowa 
z dopuszczeniem usJug; 

2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 40%; 
2) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”rowadzenia dachów ”Jaskich na ”owierzchni 
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 35%; 
5) maksymalna ”owierzchnia caJkowita usJug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% po-

wierzchni caJkowitej budynku; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
7) zakazuje się lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

do”uszcza się wydzielanie nowej dziaJki budowlanej z fragmentu dziaJki 8ł5 obrŁ 4162 oznaczonej na ry-

sunku planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4038Ł KŚŁŚ (ul. Cedrowa) i/lub D.Z.4044.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

ków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
ŚŁZŁ4038ŁKŚŁŚ, ŚŁZŁ4044ŁKŚW oraz z ulicy Mącznej; 

2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV oraz telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4038ŁKŚŁŚŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 23. Teren elementarny D.Z.4017.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z do”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) w czę`ci terenu nie objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicz-

nie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
3) w czę`ci terenu objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie 

czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 80%Ł 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 m, w dostoso-

waniu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 25; 
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3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”rowadzenia dachów ”Jaskich na ”owierzchni 
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
5) w czę`ci terenu objętej Systemem Zieleni Miejskiej obowiązuje zakaz zabudowy; 
6) maksymalna ”owierzchnia caJkowita usJug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% po-

wierzchni caJkowitej budynku; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
8) zakazuje się lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się wydzielenie jednej dziaJki budowlanej czę`ć dziaJki nr 26/6 obr. 4162; 

2) proponowany schemat ”odziaJu terenu na ”rzyJączenie do istniejących dziaJek budowlanych i wydzie-

lenie jednej dziaJki budowlanej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4038ŁKŚŁŚ (ul. Cedrowa) i/lub D.Z.4039.KD.D (ul. Hubalczyków); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: ŚŁZŁ4038ŁKŚŁŚ, 
ŚŁZŁ4039ŁKŚŁŚ oraz z ulicy MącznejŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 24. Teren elementarny D.Z.4018.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona o charakterze ”arkowym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na obszarze terenu elementarnego: 90%; 

2) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

3) caJy teren ”oJowony jest w obszarze s”ecjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgórza 
Bukoweｬ PLH320020; 

4) zakazuje się ”odejmowania dziaJaL mogących osobno lub w ”oJączeniu z innymi dziaJaniami znacząco 
negatywnie oddziaJywać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególno`ci: 
a) ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych lub siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, dla których ochro-

ny zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000 lub 

b) w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000 lub 

c) ”ogorszyć integralno`ć obszaru Natura 2000 lub jego ”owiązania z innymi obszarami; 

5) zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych; 
6) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenuŁ 

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

1) zakazuje się zabudowy i lokalizowania miejsc postojowych; 

2) zagospodarowanie terenu mowliwe wyJącznie jako kompleksowa realizacja; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury ty”u stoJy, siedziska, zadaszenia, miejsca odpo-

czynku przy trasie rowerowej mającej swój ”rzebieg w ul. Mącznej (”oza granicami planu); 

4) obiekty maJej architektury realizowane wyJącznie z materiaJów naturalnych i bez zastosowania kolo-

rowych ”owJok malarskich; 

5) zakazuje się lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tym-

czasowego; 

6) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów; 
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2) teren o dostę”ie ogólnym. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

dojazd do terenu z ul. Mącznej ”oJowonej ”oza granicami planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 25. Teren elementarny D.Z.4019.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa z dopuszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 40%; 
2) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 15 m, w dostoso-

waniu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 25; 

3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”rowadzenia dachów ”Jaskich na ”owierzchni 
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
5) maksymalna ”owierzchnia caJkowita usJug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% po-

wierzchni caJkowitej budynku; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4039ŁKŚŁŚ (ul. Hubalczyków) iłlub ŚŁZŁ4043ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: ŚŁZŁ4039ŁKŚŁŚ, 
D.Z.4043.KDW. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 26. Teren elementarny D.Z.4020.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, SzczeciLski Park Krajobrazowy ｭPuszcza Bukowaｬ. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na obszarze terenu elementarnego: 90%; 

2) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

3) caJy teren ”oJowony jest w obszarze s”ecjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgórza 
Bukoweｬ PLH320020; 
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4) zakazuje się ”odejmowania dziaJaL mogących osobno lub w ”oJączeniu z innymi dziaJaniami znacząco 
negatywnie oddziaJywać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególno`ci: 
a) ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych lub siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, dla których ochro-

ny zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000 lub 

b) w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000 lub 

c) ”ogorszyć integralno`ć obszaru Natura 2000 lub jego ”owiązania z innymi obszarami; 

5) zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych; 
6) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenuŁ 

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

1) zakazuje się zabudowy i lokalizowania miejsc postojowych; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie szlaków turystycznych i ciągów ”ieszych wy”osawonych w urządzenia 
turystyczne jak: stoJy, Jawki, zadaszenia, mostki, ”roste urządzenia zabawowe, stojaki na rowery; 

3) obiekty maJej architektury realizowane wyJącznie z materiaJów naturalnych i bez zastosowania kolo-

rowych ”owJok malarskich; 

4) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego; 
5) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nej; 
2) teren o dostę”ie ogólnym. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

dojazd z terenu D.Z.4043.KDW. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zakaz prowadzenia sieci. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 27. Teren elementarny D.Z.4021.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa z dopuszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) w czę`ci terenu nie objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ powierzchni terenu biologicz-

nie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
3) w czę`ci terenu objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie 

czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 80%Ł 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 15 m, w dostoso-

waniu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 25; 

3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”rowadzenia dachów ”Jaskich na ”owierzchni 
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
5) w czę`ci terenu objętej Systemem Zieleni Miejskiej obowiązuje zakaz zabudowy; 
6) maksymalna ”owierzchnia caJkowita usJug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% po-

wierzchni caJkowitej budynku; 
7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych; 
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2) ”ro”onowane ”rzyJączenie czę`ci dziaJki 26ł8 obrŁ 4162 do dziaJki budowlanej 70 obr. 4162, ozna-

czone na rysunku planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4039ŁKŚŁŚ (ul. Hubalczyków) iłlub ŚŁZŁ4043ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: ŚŁZŁ4039ŁKŚŁŚ, 
D.Z.4043.KDW. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 28. Teren elementarny D.Z.4022.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) w czę`ci terenu nie objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicz-

nie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
3) w czę`ci terenu objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie 

czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 80%Ł 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 m, w dostoso-

waniu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 25; 

3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”rowadzenia dachów ”Jaskich na ”owierzchni 
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
5) w czę`ci terenu objętej Systemem Zieleni Miejskiej obowiązuje zakaz zabudowy; 
6) maksymalna ”owierzchnia caJkowita usJug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% po-

wierzchni caJkowitej budynku; 
7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych; 
2) proponowany schemat ”odziaJu terenu na ”rzyJączenie do istniejących dziaJek budowlanych, ozna-

czony na rysunku planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4039ŁKŚŁŚ (ul. Hubalczyków) iłlub ŚŁZŁ4041ŁKŚŁŚ (ul. Wzgórze); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.4039.KD.D, 

D.Z.4041.KD.D; 

2) istniejąca sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4039ŁKŚŁŚŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3897 ｦ Poz. 639 

 

§ 29. Teren elementarny D.Z.4023.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliuniacza z do”uszcze-

niem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 m, w dostoso-

waniu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 25; 

3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”rowadzenia dachów ”Jaskich na ”owierzchni 
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
5) maksymalna ”owierzchnia caJkowita usJug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% po-

wierzchni caJkowitej budynku; 
6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych; 
2) do”uszcza się ”rzyJączenie oznaczonych na rysunku ”lanu fragmentów dziaJki nr 26/10 obr. 4162 do 

nieruchomo`ci bez”o`rednio do niej ”rzylegających (zgodnie z ”ro”onowanym schematem parcelacji). 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4038ŁKŚŁŚ (ul. Cedrowa) i/lub D.Z.4039.KD.D (ul. Hubalczyków) iłlub 
D.Z.4041.KD.D (ul. Wzgórze) iłlub ŚŁZŁ4040ŁKŚŁŚ; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na podstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.4038.KD.D, 

D.Z.4039.KD.D, D.Z.4040.KD.D, D.Z.4041.KD.D; 

2) istniejąca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4039ŁKŚŁŚŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 30. Teren elementarny D.Z.4024.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona o charakterze ”arkowym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki: 90%; 
2) do”uszcza się umocnienie skar” wyJącznie naturalnymi materiaJami. 

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

1) zakazuje się lokalizacji zabudowy; 
2) zakazuje się lokalizacji terenowych urządzeL s”ortowych; 
3) do”uszcza się lokalizację elementów maJej architektury i ciągów s”acerowych jako niezbędnego wy-

”osawenia terenu; 
4) zakazuje się wykonywania ogrodzeL, za wyjątkiem ogrodzenia na granicy między dziaJkami nr 105 

i 26ł10 obrŁ 4162 i ogrodzeL zewnętrznych na granicy terenu elementarnego; 
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5) ustala się zagos”odarowanie zielenią niską, `rednią i wysoką ”odkre`lającą rekreacyjno - wypoczyn-

kowy charakter; 

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych; 
2) do”uszcza się ”rzyJączenie dziaJki nr 105 obr. 4162 do nieruchomo`ci nr 106 obr. 4162 z przezna-

czeniem na cele zieleni przydomowej o charakterze parkowym. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4039ŁKŚŁŚ (ul. Hubalczyków) iłlub ŚŁZŁ4041ŁKŚŁŚ (ul. Wzgórze). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 31. Teren elementarny D.Z.4025.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza i szeregowa 
z dopuszczeniem usJug; 

2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) w czę`ci terenu nie objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicz-

nie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
3) w czę`ci terenu objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie 

czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”rowadzenia dachów ”Jaskich na ”owierzchni 
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
5) maksymalna ”owierzchnia caJkowita usJug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% po-

wierzchni caJkowitej budynku; 
6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych; 
2) do”uszcza się ”rzyJączenie fragmentu dziaJki nr 20ł1 obrŁ 4162 do dziaJki nr 30 obr. 4162. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4042ŁKŚŁŚ (ul. PolegJych) iłlub ŚŁZŁ4038ŁKŚŁŚ (ul. Cedrowa) i/lub D.Z.4040.KD.D 

i/lub z ul. Wzgórze (”oza granicami planu); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: ŚŁZŁ4038ŁKŚŁŚ, 
D.Z.4040.KD.D, D.Z.4042.KD.D oraz z ulicy Wzgórze; 

2) istniejąca sieć wodociągowa ø 110 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w tereny: ŚŁZŁ4038ŁKŚŁŚ, ŚŁZŁ4042ŁKŚŁŚ; 
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3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 32. Teren elementarny D.Z.4026.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszcza się usJugi związane z obsJugą cmentarza: 

a) ”rodukcja z wyJączeniem ”rzetwórstwa wywno`ci (n”Ł rzemie`lniczy wyrób akcesoriów cmentarnych), 

b) usJugi - w tym handel w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 400 m2, z wyJączeniem s”rzedawy 
”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów mechanicznych oraz z wyJączeniem s”rzedawy arty-

kuJów s”owywczych i gastronomii (n”Ł s”rzedaw kwiatów, wieLców, zniczy), 
c) magazynowanie z wyJączeniem ”rzechowywania wywno`ci; 

3) do”uszcza się lokalizację jednego mieszkania funkcyjnego w formie budynku mieszkalnego na dziaJce 
5/5 obr. 4162. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 50%Ł 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9,5 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
5) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 46 m n.p.m., w dostosowaniu do wymagaL ruchu 

lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 26; 

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: ŚŁZŁ4042ŁKŚŁŚ (ul. PolegJych); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie ŚŁZŁ4042ŁKŚŁŚŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 33. Teren elementarny D.Z.4027.ZC 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: cmentarz komunalny; 

2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 80%; 
3) wszelkie ”race nalewy ”rowadzić z zachowaniem walorów ”rzyrodniczych terenu; 
4) zakaz realizacji nawierzchni nie”rze”uszczalnych za wyjątkiem gJównych dróg dojazdowychŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się utrzymanie historycznej kompozycji cmentarza w formie zaJowenia ”arkowego; 
2) zakazuje się zabudowy; 
3) zakazuje się lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tym-

czasowego; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z funkcją cmentarza; 

2) ustala się dostę” ”ubliczny do terenu cmentarza. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4042ŁKŚŁŚ (ul. PolegJych) iłlub ŚŁZŁ4038ŁKŚŁŚ (ul. Cedrowa) i/lub D.Z.4044.KDW; 

2) miejsca postojowe dla cmentarza w liczbie min. 20 stanowisk, bilansuje się w terenach elementar-

nych: D.Z.4042.KD.D i D.Z.4044.KDW. 

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 terenach: D.Z.4038.KD.D, D.Z.4042.KD.D, D.Z.4044.KDW, 

D.Z.4028.KP,ZP; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 40 mm oraz gazowa niskiego ci`nienia ø 100 mm - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) ochrona zieleni cmentarza komunalnego; ujętego w gminnej ewidencji zabytków; 
2) caJy teren obejmuje się strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
3) caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycji. 

§ 34. Teren elementarny D.Z.4028.KP,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy z zielenią urządzonąŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach terenu elementarnego: 80%. 

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

1) ustala się zagos”odarowanie zielenią niską, `rednią i wysoką ”odkre`lającą rekreacyjno - wypoczyn-

kowy charakter terenu; 

2) do”uszcza się lokalizację elementów maJej architektury i ciągów s”acerowych jako niezbędnego wy-

”osawenia terenu; 
3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego; 
4) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów ustalenie nie dotyczy dziaJek wydzielanych ”od inwy-

nieryjne urządzenia sieciowe; 
2) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) dojazd z terenów: D.Z.4044.KDW, D.Z.4045.KDW; 

2) wzdJuw terenu ustala się ciąg ”ieszy, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć wodociągowa ø 40 - 50 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 
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7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

§ 35. Teren elementarny D.Z.4029.UO 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: usJugi o`wiaty lub szkolnictwa wywszegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) w czę`ci terenu nie objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicz-

nie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 20%; 
3) w czę`ci terenu objętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie 

czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 50%; 
4) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi w zasięgu oddziaJywania 

ul. Walecznych wy”osawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz 
nich dopuszczalnych poziomów: zanieczyszczeL ”yJowych, duwięku oraz wibracji; 

5) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego na”ięcia 110 kV, zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się z zastrzeweniem § 6 

ust. 2 pkt 9; 

6) ustala się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy, okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: na dziaJce budowlanej: 30%; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,0 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi; 

5) w granicach terenu elementarnego nakazuje się realizację 1 syreny alarmowej na budynku szkoJy 
w celu za”ewnienia skutecznego dziaJania miejskiego systemu alarmowania ludno`ci; 

6) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 46 m n.p.m., w dostosowaniu do wymagaL ruchu 
lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 26; 

7) realizacja nowej zabudowy obowiązuje wyJącznie na dziaJkach o ”arametrach zgodnych z ust. 4; 

8) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe, do czasu realizacji usJug o`wiaty wyJącznie w zakresie 

rekreacji i s”ortu (n”Ł ogrody dziaJkowe jako dotychczasowe uwytkowanie, boisko s”ortowe, minigolf); 
9) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziaJki budowlanej: 9600 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej: 60 m; 

3) kąt nachylenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do ”asa drogowego ul. Walecznych 

zawarty w przedziale od 850 do 950; 

4) ”ro”onuje się schemat ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, okre`lony na rysunku ”lanu 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4034Ł KŚŁZ (ul. Walecznych) i/lub D.Z.4045.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.Z.4034.KD.Z, D.Z.4045.KDW; 

2) istniejące sieci: gazowa niskiego ci`nienia ø 250 mm i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudo-

wy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren D.Z.4034.KD.Z; 

3) istniejąca kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem likwidacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ; 
4) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, 

oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3902 ｦ Poz. 639 

 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 36. Teren elementarny D.Z.4030.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi w zasięgu oddziaJywania ul. Walecz-

nych wy”osawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz nich do-

puszczalnych poziomów: zanieczyszczeL ”yJowych, duwięku oraz wibracji; 
3) ustala się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) obowiązująca linia zabudowy, oznaczona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
3) budynek przy ul. Walecznych 22 kryty dachem dwuspadowym, o kalenicowym ukJadzie gJównych 

”oJaci dachowych; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne; 

5) dla budynku przy ul. Walecznych 22 obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytu i ksztaJtu dachu, 
b) zakaz nadbudowy, 

c) utrzymanie kompozycji elewacji frontowej, 

d) zachowanie liczby, wykroju i ksztaJtu otworów okien, ”odziaJ stolarki okiennej symetryczny, 

e) odtworzenie historycznego wykroju i ”odziaJu ”ól okiennych w czę`ci okien ”arteru w formie 

ｭkrzywaｬ; 
6) do”uszcza się ada”tację ”oddasza na cele mieszkalne, niewymagającej dodatkowych otworów i do-

`wietleL w ”oJaciach dachu; 
7) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków gos”odarczych na za”leczach budynków mieszkalnych, 

do”uszcza się wysoko`ć zabudowy gos”odarczej i garawy do 4,0 m; 

8) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
9) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; reklam wbudowanych mocowanych na elewacjach 

budynków; 
10) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów; ustalenie nie dotyczy dziaJek wydzielanych ”od inwynie-

ryjne urządzenia siecioweŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu ŚŁZŁ4034Ł KŚŁZ (ul. Walecznych); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 37. Teren elementarny D.Z.4031.KG 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zes”óJ garawy dla samochodów osobowychŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 5%Ł 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy zes”oJu garawy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 
4,5 m od poziomu terenu istniejącego; 

3) budynki kryte dachami o innej geometrii niw strome; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 40%; 

5) zes”óJ garawy o jednolitej formie architektonicznej; 

6) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe, do czasu realizacji zes”oJu garawy wyJącznie w zakre-

sie ”arkingów dla samochodów osobowych; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
8) do”uszcza się reklamy wbudowane, mocowane na elewacjach budynków, nie ”rzekraczające 15% 

powierzchni elewacji budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od garawe 
wraz z dojazdami i inwynieryjnych urządzeL sieciowychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu ŚŁZŁ4042ŁKŚŁŚ (ul. PolegJych)Ł 

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.Z.4042.KD.D; 

2) istniejąca sieć gazowa niskiego ci`nienia ø 100 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ŚŁZŁ4042ŁKŚŁŚ; 
3) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania linii, 

oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony ekspozycji. 

§ 38. Teren elementarny D.Z.4032.UK 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa sakralna z zielenią towarzyszącą; 
2) do”uszcza się lokalizację niezbędnych obiektów kultu religijnego oraz obiektów towarzyszących zwią-

zanych z funkcją terenu: za”lecze socjalno - biurowe, sale konferencyjne, naukowo - dydaktyczne, 

`wietlica it”Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 50%; 
2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi wy”osawa się w zabez”ieczenia 

techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz nich do”uszczalnych ”oziomów: zanieczyszczeL 
”yJowych, duwięku oraz wibracji; 

3) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia 110 kV, zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się z zastrzeweniem § 6 

ust. 2 pkt 9; 

4) ustala się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12,0 m; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 30%; 

4) budynki kryte dachami stromymi; 
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5) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 46 m n.p.m., w dostosowaniu do wymagaL ruchu 
lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 26; 

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymczasowego; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnego ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu ŚŁZŁ4042ŁKŚŁŚ (ul. PolegJych); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.Z.4034.KD.Z, D.Z.4042.KD.D; 

2) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 39. Teren elementarny D.Z.4033.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staJy ”obyt ludzi w zasięgu oddziaJywania 

ul. Walecznych wy”osawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekroczenie wewnątrz 
nich dopuszczalnych poziomów: zanieczyszczeL ”yJowych, duwięku oraz wibracji; 

3) w wyznaczonym na rysunku planu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego na”ięcia 110 kV, rozbudowę i ”rzebudowę istniejącego budynku mieszkalnego przy 

ul. Walecznych 18 warunkuje się s”eJnieniem wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”o-

ziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub zastosowaniem `rodków technicznych obniwają-
cych poziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych ”rze”isach; 

4) ustala się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) obowiązująca i nie”rzekraczalna linia zabudowy, oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
3) budynek przy ul. Walecznych 17 kryty dachem stromym o kalenicowym ukJadzie gJównych ”oJaci 

dachowych; 

4) budynek przy ul. Walecznych 18 kryty dachem dwuspadowym o kalenicowym ukJadzie gJównych 
”oJaci dachowych; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne; 

6) dla budynków ”rzy ul. Walecznych 17 i 18 obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytu i ksztaJtu dachu, 
b) zakaz nadbudowy, 

c) utrzymanie kompozycji elewacji frontowej, 

d) zachowanie liczby, wykroju i ksztaJtu otworów okien, ”odziaJ stolarki okiennej symetryczny; 

7) ”rzebudowę lub rozbudowę budynków mieszkalnych do”uszcza się wyJącznie od strony elewacji tyl-

nej z wycofaniem elewacji dobudowanych min. 0,6 m od ”Jaszczyzny elewacji bocznych; 
8) do”uszcza się ada”tację ”oddasza na cele mieszkalne, niewymagającej dodatkowych otworów i do-

`wietleL w ”oJaciach dachu; 
9) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków gos”odarczych na za”leczach budynków mieszkalnych, 

do”uszcza się wysoko`ć zabudowy gos”odarczej i garawy do 4,0 m; 
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10) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
11) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; reklam wbudowanych mocowanych na elewacjach 

budynków; 
12) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ustala się schemat ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, okre`lony na rysunku planu; 

2) minimalna ”owierzchnia nowo wydzielanej dziaJki budowlanej 1500 m2; 

3) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej: 24 m; 

4) kąt nachylenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do ”asa drogowego ul. Walecznych 

zawarty w przedziale: 850 ｦ 950. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4042ŁKŚŁŚ (ul. PolegJych) iłlub ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ul. Walecznych); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.Z.4034.KD.Z, D.Z.4042.KD.D; 

2) istniejąca kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem likwidacji lub ”rzeJowenia w tereny: ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ, 
D.Z.4042.KD.D; 

3) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 40. Teren elementarny D.Z.4034.KD.Z (ul. Walecznych) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu kolidującego z rozbudową ulicy ”od warunkiem wpro-

wadzenia uzu”eJnieL ubytków regularnych zadrzewieL rzędowychŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów stanowiących wy”osawenie 

obszarów zainwestowania miejskiego n”Ł: budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe, 
wiaty przystankowe; 

3) nakazuje się realizację studni awaryjnej do zao”atrzenia ludno`ci w wodę w sytuacjach kryzysowych, 
w rejonie skrzywowania ulic: Walecznych, Mącznej i ulicy lokalnej ŚŁZŁ4036ŁKŚŁLŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna: od 28,0 m do 52,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: minimum jedna jezdnia o czterech pasach ruchu, obustronne chodniki i obustronne 

`ciewki roweroweŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa `redniego i niskiego ci`nienia, elektroenergetyczna, telekomu-

nikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 
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3) istniejące kolektory: sanitarny ø 0,6 m oraz deszczowe ø 0,5 - 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

4) istniejący ”rze”ust ø 1,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wego przepustu w terenie elementarnym; 

5) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

6) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i rurociąg tJoczny 

`cieków sanitarnych; 
7) projektowana studnia awaryjna; 

8) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

czę`ć terenu obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 41. Teren elementarny D.Z.4035.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,5 m do 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodnikiŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa `redniego i niskiego ci`nienia, elektroenergetyczna, telekomu-

nikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy jako 

napowietrzna i kablowa w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, zasi-
lająca GPZ ｭZdrojeｬ, oznaczona na rysunku planu - do likwidacji i budowy jako linia kablowa w obsza-

rze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSzybki Tramwajｬ; 
4) projektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sani-

tarna i deszczowa oraz rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 42. Teren elementarny D.Z.4036.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej w ”ostaci krzewów i sz”aleru drzewŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się - z zastrzeweniem pkt 2 i 3 - zagospodarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów 
stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego np.: budki telefoniczne, Jawki, tra-

dycyjne sJu”y ogJoszeniowe, wiaty ”rzystankowe; 
2) do”uszcza się lokalizację jednego ”unktu (kiosku) s”rzedawy ”rasy, biletów komunikacji miejskiej, 

biletów ”ostojowych, it”Ł - o maksymalnej powierzchni zabudowy 15 m2 i maksymalnej wysoko`ci 
4,0 m, licząc od ”oziomu chodnika do najwywszego elementu konstrukcyjnego dachu; 

3) do”uszcza się tymczasowe rozwiązania w zakresie obsJugi komunikacyjnej; 

4) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna: od 40,50 m do 50,2 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik i `ciewka 
rowerowa. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa `redniego ci`nienia - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy jako 

napowietrzna i kablowa w nowej lokalizacji; 

3) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 

sanitarna i deszczowa; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 43. Teren elementarny D.Z.4037.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiejŁ 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna: od 11,5 m do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania, zasi-
lająca GPZ ｭZdrojeｬ, oznaczona na rysunku planu - do likwidacji i budowy jako linia kablowa w obsza-

rze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSzybki Tramwajｬ; 
3) ”rojektowana sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej, cie”lnej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej. 
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7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 44. Teren elementarny D.Z.4038.KD.D (ul. Cedrowa) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 6,7 m do 13,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się - z zastrzeweniem pkt 2 - ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne 
chodniki; 

2) na odcinku od terenu D.Z.4042.KD.D (ul. PolegJych) do terenu ŚŁZŁ4040ŁKŚŁŚ do”uszcza się ”rzekrój 
ulicy: jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejące sieci: wodociągowa, gazowa niskiego ci`nienia, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz 

kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym. 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

czę`ć terenu obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 45. Teren elementarny D.Z.4039.KD.D (ul. Hubalczyków) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,6 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa niskiego ci`nienia, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 

oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w terenie elementarnym. 
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7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 46. Teren elementarny D.Z.4040.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego programu zieleni. 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębnienia jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci: wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnejŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycji. 

§ 47. Teren elementarny D.Z.4041.KD.D (ul. Wzgórze) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ”as terenu czę`ci ulicy dojazdowejŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 4,3 m do 5,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, jednostronny chodnik; 

2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębnienia jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa niskiego ci`nienia, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 

oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej terenie elementarnym. 
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7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 48. Teren elementarny D.Z.4042.KD.D (ul. PolegJych) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) nakazuje się ochronę sz”aleru kasztanowców wzdJuw terenu elementarnego D.Z.4031.KG; 

3) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) do”uszcza się uwytkowanie istniejących legalnie blaszanych garawy do czasu ”rzebudowy ulicy, jed-

nak nie dJuwej niw na okres 3 lat, licząc od wej`cia w wycie niniejszego ”lanu; 
3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 11,4 m do 17,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 

2) dla ”otrzeb istniejącego cmentarza ŚŁZŁ4027ŁZC nakazuje się zwiększenie liczby stanowisk ”ostojo-

wych dla samochodów osobowychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa niskiego ci`nienia, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 

oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejący kolektor sanitarny ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

3) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia z zasięgiem oddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) ”rojektowana sieć wodociągowa; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci elektroenergetycznej 15 kV; 

6) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 49. Teren elementarny D.Z.4043.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego programu zieleni. 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni drogowej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 6,7 m do 13,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębnienia jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

caJy teren obejmuje się strefą ś ochrony eks”ozycjiŁ 

§ 50. Teren elementarny D.Z.4044.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 6,7 m do 13,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębnienia jezdni i chodników); 
2) na odcinku ulicy ”rzylegJym do terenu ŚŁZŁ4027ŁZC ustala się lokalizację min. 10 miejsc postojowych 

dla ”otrzeb istniejącego cmentarza. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 51. Teren elementarny D.Z.4045.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) caJy teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) obowiązuje w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna: od 10,5 m do 25,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębnienia jezdni i chodników)Ł 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa niskiego ci`nienia i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) ”rojektowana sieć elektroenergetyczna; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

czę`ć terenu objęta strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

§ 52. Teren elementarny D.Z.4046.KK 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: teren kolei. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od infrastrukturę 
kolejową; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 3,50 m do 10,80 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

czę`ć dwu”oziomowego skrzywowania zelektryfikowanej linii kolejowej z drogą ”ubliczną - ulicą zbiorczą 
D.Z.4034.KD.Z. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna telekomunikacyjna oraz kanalizacja desz-

czowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym; 

2) istniejąca magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych magistrali w terenie elementarnym; 

3) istniejący kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

4) projektowana sieć elektroenergetycznaŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

§ 53. Teren elementarny D.Z.4047.KM 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: teren komunikacji miejskiej - ”ętla autobusowa; inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

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

2) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) w granicach terenu do”uszcza się lokalizację obiektu dys”ozytorsko - socjalnego dla obsJugi linii au-

tobusowych wraz z obiektami towarzyszącymi takimi jak: wiata przystankowa, parking dla samocho-

dów osobowych, toaleta ”ubliczna, obiekt ty”u kiosk z ”rasą, biletami komunikacji miejskiej; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 20%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5,0 m; 
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5) budynek kryty dachem o innej geometrii niw dach stromy; 

6) do”uszcza się realizację 1 reklamy wolno stojącejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od ”ętlę autobusową; 
ustalenie nie dotyczy dziaJek wydzielanych ”od inwynieryjne urządzenia sieciowe; 

2) teren o dostę”ie ogólnym. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenów: ŚŁZŁ4035ŁKŚŁL iłlub ŚŁZŁ4037ŁKŚŁŚŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
D.Z.4035.KD.L, D.Z.4037.KD.D oraz poza obszarem planu; 

2) teren czę`ciowo znajduje się w zasięgu oddziaJywania istniejącej na”owietrznej elektroenergetycznej 
linii wysokiego na”ięcia, zasilającej GPZ ｭZdrojeｬ, oznaczonej na rysunku planu - do czasu jej likwida-

cji i budowy jako linii kablowej w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭSzybki Tramwajｬ; 
3) ”rojektowana kanalizacja sanitarna i rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych; 
4) projektowana przepom”ownia `cieków sanitarnychŁ 

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

nie dotyczy. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 54. 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 nieruchomo`ci gruntowych niezabudowanych w terenach: ŚŁZŁ4004ŁU,ś ŚŁZŁ4003ŁU, 
D.Z.4005.U i D.Z.4006.MN,U; 

2) 0% dla gruntów komunalnych na wwŁ terenach oraz dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszym 

planem. 

§ 55. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 56. Na obszarze objętym Miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭZdroje-Walecznychｬ 
w Szczecinie, uchwalonym niniejszą uchwaJą, tracą moc: 

1) Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ŚŁ40, uchwalony uchwaJą Nr XLIII/543/98 Rady 

Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian Miejscowego ”lanu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzewe (ŚzŁ UrzŁ WojŁ 
SzczeciLskiego Nr 10, poz. 61); 

2) Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ŚŁ43 uchwalony uchwaJą Nr XLIII/539/98 Rady 

Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian miejscowego ”lanu ogólnego za-

gospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzewe dotyczących 
ochrony stanowisk archeologicznych, (ŚzŁ UrzŁ WojŁ SzczeciLskiego Nr 6, poz. 54). 

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

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

 

Przewodniczący Rady: 
Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIV/1112/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIV/1112/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIV/1112/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ｭZdroje-Walecznych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) 

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) - zadania wJasne gminy. 

2. 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 ”rze”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 D.Z.4034.KD.Z Ul. Walecznych – istniej>ca ulica zbiorcza przeznaczona do 

przebudowy polegaj>cej na poszerzeniu jezdni do czterech pasów 
ruchu, budowie Wciecek rowerowych i zatok autobusowych. 
Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu 
tłocznego Wcieków sanitarnych. 
Budowa studni awaryjnej. 

2 D.Z.4035.KD.L Istniej>ca i projektowana ulica lokalna – budowa nowej ulicy. 
Budowa sieci: wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

3 D.Z.4036.KD.L Projektowana ulica lokalna – budowa nowej ulicy ł>cz>cej 
ul. Walecznych z ul. Jasn>. 
Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. 

4 D.Z.4037.KD.D Istniej>ca ulica dojazdowa. Przebudowa ulicy w rejonie 
skrzycowania z projektowan> ulic> D.Z.4035.KDL. 
 Budowa sieci: wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

5 D.Z.4040.KD.D Istniej>ca ulica dojazdowa – przebudowa ulicy. 
6 D.Z.4041.KD.D Ul. Wzgórze - istniej>ca ulica dojazdowa – budowa ulicy. 
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7 D.Z.4042.KD.D Budowa sieci wodoci>gowej. 
8 D.Z.4047.KM Budowa pCtli autobusowej. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

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

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

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

munalnej i o ochronie `rodowiskaŁ 

3. 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 r. Prawo ochrony `rodowiska (tŁjŁ Dz. 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), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL 
planu. 

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, 

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). 

§ 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), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta ”ŁnŁ: ｭWieloletni Program Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

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

tarnych wskazanych w § 2, finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL z inny-

mi podmiotami. 

2. Zadania 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. (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), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju 
i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

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

ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 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). 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIV/1112/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

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

przestrzennego ｭZdroje - Walecznych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; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

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

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

§ 1. Do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZdroje - Walecznychｬ 

w Szczecinie, dwukrotnie wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 22 wrze`nia 2009 r. do 

30 ”audziernika 2009 r. i w dniach od 2 grudnia 2009 r. do 22 grudnia 2009 r. wraz z ”rognozą oddzia-

Jywania na `rodowisko, wniesiono w ustalonych terminach odpowiednio do dnia 13 listopada 2009 r. i do 

6 stycznia 2010 r. Jącznie sze`ć uwag, zgodnie z wykazami stanowiącymi integralną czę`ć dokumentacji 

formalno - prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin dnia 3 grudnia 2009 r. i 21 stycznia 2010 r. roz”atrzyJ ”owywsze uwagiŁ 

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

1. Uwaga dotycząca braku wyznaczenia ”o ”óJnocnej stronie ul. Walecznych dwukierunkowej drogi 

rowerowej w celu umowliwienia ”Jynnego i bez”iecznego ”rzejazdu rowerzystom do celów ”odrówy znaj-

dujących się ”o ”óJnocnej stronie ul. Walecznych. 

Uwaga uwzględniona, ”o”rzez w”rowadzenie w § 40 ust. 5 - w ustaleniach szczegóJowych dotyczących 
obsJugi komunikacyjnej dla terenu elementarnego ŚŁZŁ4034ŁKŚŁZ (ul. Walecznych) zapisu: ｭustala się ”rze-

krój: minimum jedna jezdnia o czterech ”asach ruchu, obustronne chodniki i obustronne `ciewki roweroweｬ. 

Ustalenia projektu planu umowliwiają realizację `ciewek dwukierunkowychŁ Problematyka ta rozstrzygana 

jest w ”rojekcie staJej organizacji ruchu. 

2. Uwaga dotycząca zabez”ieczenia w ”rojekcie ”lanu miejscowego terenów z ”rzeznaczeniem dla 

obsJugi ”rzez komunikację ”rzystanku szczeciLskiego szybkiego tramwaju ｭTurkusowaｬ. 

Uwaga uwzględniona, ”o”rzez w”rowadzenie nowego terenu elementarnego D.Z.4047.KM o powierzchni 

0,419 ha z przeznaczeniem: teren komunikacji miejskiej - ”ętla autobusowa; inwestycja celu ”ublicznegoŁ 

3. Uwaga dotycząca korekty ”owierzchniowej terenu elementarnego D.Z.4003.U - ”odziaJ na dwie 
czę`ci wg linii ”rzedJuwenia granicy terenu ŚŁZŁ4005ŁUŁ i doJączenie wydzielonego terenu do terenu 
D.Z.4004.U. 

Uwaga uwzględniona, ”o”rzez doJączenie wydzielonego terenu do terenu ŚŁZŁ4004ŁU z jego wszelkimi 

zapisami co do ustaleL funkcjonalnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospoda-

rowania terenu. 

4. Uwaga dotycząca ”owiększenia terenu elementarnego D.Z.4011.MW (u zbiegu ulic Walecznych 

i Mącznej) o niezbędną ”owierzchnie wielko`ci okŁ 250 m2 w celu zaspokojenia potrzeb na miejsca posto-

jowo-garawowe dla samochodów osobowych. 

Uwaga uwzględniona, ”o”rzez ”owiększenie terenu elementarnego z ”ierwotnie 730 m2 do 970 m2 i wpro-

wadzenie nastę”ujących ustaleL: 

1) w § 17 ust. 3 pkt 8 - w ustaleniach szczegóJowych dla terenu ŚŁZŁ4011ŁMW: ｭdo”uszcza się realiza-

cję zes”oJu garawowego dla samochodów osobowych (maksymalnie sze`ć stanowisk) wyJącznie ”o 
likwidacji istniejącego budynku gos”odarczegoｬ. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3919 ｦ Poz. 639,640 

 

5. Uwaga dotycząca zwiększenia mowliwo`ci zabudowy dziaJek o numerach 23ł3 i 24ł3 z obrębu 
4076 w terenie elementarnym D.Z.4004.U,E: 

1) ”o”rzez korektę ”rojektowanych linii zabudowy (”ierwotnie 6 m i 26 m od projektowanej drogi lokal-

nej D.Z.4035.KD.L); 

2) poprzez zmniejszenie minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki budowlanej (”ierwotnie 45 m). 

Uwaga uwzględniona, ”o”rzez korektę rysunku ”lanu - dla przedmiotowych obu dziaJek wyznaczono nie-

”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od projektowanej drogi lokalnej D.Z.4035.KD.L., ponadto 

zmniejszono wymogi dotyczące szeroko`ci frontu dziaJki budowlanej od drogi ”ublicznej (D.Z.4035.KD.L): 

z 45 m na 43 m. Ustalenia ”lanu dotyczące nieruchomo`ci stanowiącej dwie dziaJki: 23ł3 i 24ł3 z obrębu 
4076 ”ozwalają na traktowanie jej jako samodzielną dziaJkę inwestycyjną (bez konieczno`ci nabywania 
dodatkowych gruntów)Ł 

6. Uwaga dotycząca zwiększenia mowliwo`ci zabudowy dziaJek o numerach 15ł5 z obrębu 4076 
w terenie elementarnym D.Z.4004.U,E: 

1) ”o”rzez korektę ”rojektowanych linii zabudowy (”ierwotnie 26 m od projektowanej drogi lokalnej 

D.Z.4035.KD.L); 

2) poprzez zmniejszenie minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki budowlanej (”ierwotnie 45 m). 

Uwaga uwzględniona, ”o”rzez korektę rysunku ”lanu - dla przedmiotowej dziaJki wyznaczono nie”rzekra-

czalną linię zabudowy w odlegJo`ci 16 m od projektowanej drogi lokalnej D.Z.4035.KD.L. Ustalenia planu 

dotyczące nieruchomo`ci stanowiącej dziaJkę: 15ł5 z obrębu 4076 ”ozwalają na traktowanie jej jako sa-

modzielną dziaJkę inwestycyjną (bez konieczno`ci nabywania dodatkowych gruntów) ”o”rzez wyJączenie 
tej nieruchomo`ci z rygorów minimalnej powierzchni dziaJki budowlanej 7000 m2 i minimalnej szeroko`ci 
frontu 43 m. 
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UCHWAIA NR LXVI/547/2010 

 RAŚY MIASTA _WINOUJ_CIE 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w s”rawie okre`lenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu 

kwalifikowanego w _winouj`ciu oraz w”rowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta _winouj`cieŁ 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 oraz art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowa-

nym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970; z 2007 r. Nr 34, 

poz. 206, Nr 171, poz. 1208), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 18 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 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 oraz 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 i Nr 181, poz. 1337 oraz w 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz w 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w celu zwiększenia mowliwo`ci osiągania wysokiego 
poziomu s”ortowego zawodników `winoujskich klubów i stowarzyszeL s”ortowych, a tym samym upo-

wszechniania kultury fizycznej oraz promocji Miasta _winouj`cie, Rada Miasta _winouj`cie uchwala, co 

nastę”uje: 

  


