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UCHWAIA NR XLI/430/09 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 21 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSzkolnaｬ 
w Szczecinku. 

 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 

oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Mia-

sta Szczecinek uchwala, c“ nastę”uje: 

R“zdziaJ ń 

Ustalenia “gólne 

§ 1. 1. P“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rze-

strzennego miasta Szczecinekｬ, ”rzyjętym uchwaJą Nr XV/144/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 grud-

nia 2007 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
miasta Szczecinek, zmienionym uchwaJami Rady Miasta Szczecinek: Nr XXXII/342/09 z dnia 27 kwietnia 

2009 r., uchwaJą Rady Miasta Szczecinek Nr XLI/429/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. uchwala się miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego ｭSzkolnaｬ w Szczecinku, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Granice obszaru o powierzchni 12,6 ha “bjęteg“ ”lanem “kre`la rysunek ”lanuŁ 

3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) rysunek ”lanu zatytuJ“wany Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭSzkolnaｬ w Szcze-

cinku, “”rac“wany w skali 1: 1000, stan“wiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecinekｬ 
w skali 1: 10000, stan“wiący zaJącznik nr 2; 

3) r“zstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek “ s”“s“bie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

stan“wiące zaJącznik nr 3; 

4) r“zstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek “ s”“s“bie realizacji za”isanych w ”lanie, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-

nia, stan“wiące zaJącznik nr 4. 

§ 2. Ilekr“ć w uchwale jest mowa o: 

1) dziaJce bud“wlanej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dziaJkę bud“wlaną, w r“zumieniu ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.); 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię wyznaczającą minimalną “dlegJ“`ć 
elewacji budynku “d linii r“zgraniczającej terenu; 

3) “b“wiązującej linii zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, na której nakazuje się usytu“wanie ze-

wnętrznej `ciany budynku na minimum 60% dJug“`ci elewacji; 
4) “gr“dzeniu ”eJnym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć “gr“dzenie, w którym udziaJ ”“wierzchni ”eJnej wyn“si 

więcej niw 30%; 
5) powierzchni biologicznie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć teren bi“l“gicznie czynny zdefini“wany 

w r“z”“rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w s”rawie warunków technicz-

nych, jakim ”“winny “d”“wiadać budynki i ich usytu“wanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z ”óunŁ zm.); 

6) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”“wierzchnię wszystkich budynków zl“kaliz“wa-

nych na dziaJce, mierz“ną ”“ “brysie `cian zewnętrznych, bez sch“dów, ram”, tarasów, zadaszeL, 
wiatr“Ja”ów; 

7) reklamie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć n“`nik inf“rmacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący tablicą inf“rmacyjną, szyldem lub 

znakiem w rozumieniu ”rze”isów “ znakach i sygnaJach dr“g“wych; 
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8) szyldzie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć znak “znaczający siedzibę ”rzedsiębi“rcy lub miejsce `wiadczenia 
usJug, “ maksymalnej powierzchni 1,5 m2; 

9) tablicy informacyjnej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć: tablice z nazwą ulicy, numer ”“sesji, tablice inf“rmują-
ce “ zasadach funkcj“n“wania terenów zieleni, tablice z “znaczeniem ”rzyJączy urządzeL technicznych; 

10) terenie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bszar “ “kre`l“nym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysun-

ku planu liniami r“zgraniczającymi; 

11) ukJadzie kalenic“wym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć l“kalizację zabud“wy, w której kalenice budynków 
są równ“legJe d“ linii r“zgraniczającej z terenem ”rzylegJej dr“gi ”ublicznej; 

12) zabud“wie `ródmiejskiej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zabud“wę `ródmiejską, w r“zumieniu ”rze”isów 
wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z ”óunŁ zm.); 

13) zabud“wie usJug“wej sakralnej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć budynek kultu religijneg“ wraz z zabud“wą 
t“warzyszącą, w tym s“cjalną; 

14) zabudowie zwartej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zabud“wę, w której budynki l“kaliz“wane na dziaJkach 
granicznych ”rzylegają d“ siebie; 

15) zieleni - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”“jedyncze drzewa lub krzewy “raz ich sku”iska, wraz z zajmowa-

nym terenem i ”“z“staJymi skJadnikami szaty r“`linnej, w tym trawniki. 

§ 3. Na rysunku ”lanu ”rzedstawi“n“ graficznie nastę”ujące “b“wiązujące ustalenia ”lanu: 

1) granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem miejscowym; 

2) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania; 
3) “b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy; 

4) strefę “chr“ny k“nserwat“rskiej “biektów i zes”“Jów zabud“wy “ cechach zabytk“wych; 
5) strefę ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

6) budynki w”isane d“ rejestru zabytków; 
7) budynki o wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytk“wych chr“ni“ne ”lanem miejscowym; 

8) budynki “ wart“`ciach hist“rycznych chr“ni“ne ”lanem miejscowym; 

9) strefę l“kalizacji garawy; 
10) pomnik przyrody; 

11) przeznaczenie terenu - oznaczone symbolem cyfrowo - literowym. 

§ 4. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów wyznacz“nych liniami r“zgraniczającymi na rysun-

ku planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 2MW, 

3MW, 6MW, 8MW, 10MW, 11MW, 12MW, 14MW, 15MW, 17MW i 22MW; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN; 

3) tereny zabud“wy usJug“wej, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolami: 4U, 5U, 7U i 13U; 

4) teren zabud“wy usJug“wej z d“”uszczeniem l“kalizacji “biektu handl“weg“ “ ”“wierzchni s”rzedawy 
”“wywej 2 000 m², “znacz“ny na rysunku ”lanu symbolem 9U/UC; 

5) tereny “gr“dów dziaJk“wych, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolami: 16ZD, 19ZD, 21ZD i 23ZD; 

6) tereny ”arkingów, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolami: 18KP, 20KP i 24KP; 

7) tereny dróg ”ublicznych, “znacz“ne na rysunku ”lanu symb“lami: 25KŚ-Z, 27KD-L, 31KD-L, 26KD-Dx, 

28KD-D, 29KD-Dx, 30KDX, 32KD-D i 33KD-Dp; 

8) tereny dróg wewnętrznych, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolami: 34KDW i 35KDW. 

§ 5. W zakresie zasad “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: 

1) nakazuje się: 
a) l“kalizację zabud“wy jak“ zabud“wy `ródmiejskiej, 

b) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabud“wy, ”rzed którymi na “dlegJ“`ć d“ 
1,5 m d“”uszcza się sytu“wanie: wykuszy, balk“nów, galerii, tarasów, z uwzględnieniem lit. c, 

c) l“kalizację w“ln“ st“jących garawy lub budynków g“s”“darczych w “dlegJ“`ci nie mniejszej niw 
8,0 m “d tylnej `ciany budynku mieszkalneg“ lub usJug“weg“, 

d) k“l“rystykę `cian zewnętrznych budynków skJadającą się z nie więcej niw trzech zharmonizowa-

nych względem siebie, ”astel“wych k“l“rów, 
e) krycie dachów budynków mieszkalnych i usJug“wych “ kącie nachylenia ”“Jaci dach“wej więk-

szym niw 30º dachówką w k“l“rze z ”alety czerw“nej; 
2) zakazuje się l“kalizacji: 

a) “biektów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzedawy większej niw 500,0 m2, z wyjątkiem terenu 9UłUC, 
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b) “gr“dzeL ”eJnych i “gr“dzeL z bet“n“wych elementów ”refabryk“wanych, z zastrzeweniem § 31 

pkt 4 lit. c, 

c) nowych napowietrznych elementów infrastruktury technicznej, 
d) reklam, z zastrzeweniem ”“z“staJych ustaleL ”lanu, 
e) tymczas“wych “biektów bud“wlanych, z zastrzeweniem pkt 3 lit. c; 

3) d“”uszcza się l“kalizację: 
a) budynków ”rzy lub na granicy dziaJek bud“wlanych w miejscach, w których ”“zwalają na t“ wy-

znaczone na rysunku planu linie zabudowy, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami “drębnymi 

oraz innymi ustaleniami planu, 

b) “biektów maJej architektury, 
c) na terenach: 4U, 5U, 9U/UC i 11MW tymczas“wych “biektów handl“w“ - usJugowych na czas 

trwania im”rez “k“liczn“`ci“wych, 
d) na terenach: 9U/UC i 13U reklam, wyJącznie na elewacjach budynków usJug“wych, ”rzy czym 

Jączna ”“wierzchnia reklam nie m“we ”rzekraczać 5% ”“wierzchni danej elewacji, 
e) szyldów wyJącznie na elewacjach budynków, 
f) tablic informacyjnych. 

§ 6. W zakresie zasad “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“: 

1) nakazuje się: 
a) zag“s”“dar“wanie zielenią wszystkich w“lnych “d utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględ-

nieniem ”rze”isów “drębnych, 
b) gromadzenie, segregację i zag“s”“dar“wanie “d”adów w miejscach ich powstawania oraz usu-

wanie ich zgodnie z przepisami “drębnymi, 

c) zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych, ”“wstaJych w wyniku realizacji ustaleL ”lanu, d“ 
urządzenia zieleni na “bszarze ”lanu lub usunięcie ich zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi, 

d) st“s“wanie r“związaL technicznych, techn“l“gicznych i “rganizacyjnych, um“wliwiających “bni-

wenie ”“zi“mu haJasu k“munikacyjnego, 

e) na terenach: 2MW, 3MW, 6MW, 8MW, 10MW, 11MW, 12MW, 14MW, 15MW, 17MW i 22MW 

zapewnienie dopuszczalnych poziomów haJasu w `r“d“wisku jak dla terenów zabud“wy miesz-

kaniowej wielorodzinnej, 

f) na terenie 1MN zapewnienie dopuszczalnych poziomów haJasu w `r“d“wisku jak dla terenów za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

g) na terenie 4U zapewnienie dopuszczalnych poziomów haJasu w `r“d“wisku jak dla terenów za-

bud“wy związanej ze staJym lub czasowym pobytem dzieci i mJ“dziewy, 
h) na terenach: 16ZD, 19ZD, 21ZD i 23ZD zapewnienie dopuszczalnych poziomów haJasu w `ro-

d“wisku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

2) zakazuje się: 
a) l“kalizacji ”rzedsięwzięć m“gących zawsze lub ”“tencjalnie znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wi-

sk“, z wyjątkiem ”rzedsięwzięć ustal“nych w ”lanie, 
b) w ”rzy”adku bud“wy lub ”rzebud“wy budynków, st“s“wania ”ieców i trz“nów kuchennych na 

”aliw“ staJe, w tym biomasę; 
3) d“”uszcza się st“s“wanie indywidualnych systemów “grzewczych, z zastrzeweniem pkt 2 lit. b oraz 

zgodnie z przepisami “drębnymi. 

§ 7. W zakresie zasad “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
ustala się: 

1) “chr“nę budynków w”isanych d“ rejestru zabytków, “znacz“nych na rysunku ”lanu, zg“dnie z ”rze-

pisami “drębnymi; 

2) strefę “chr“ny k“nserwat“rskiej “biektów i zes”“Jów zabud“wy “ cechach zabytk“wych, zg“dnie 
z rysunkiem planu; 

3) w strefie, “ której mowa w pkt 2: 

a) w ”rzy”adku zabud“wy zwartej ksztaJt“wanie ”ierzei “ szer“k“`ć elewacji “d”“wiadającej szero-

k“`ci hist“rycznych ”“dziaJów na dziaJki bud“wlane “raz “ architekturze nawiązującej d“ k“mpo-

zycji elewacji historycznej zabud“wy sąsiedniej, 
b) d“”uszczenie l“kalizacji w“ln“ st“jących stacji transf“rmat“r“wych, wyJącznie we wnętrzach te-

renów, 
c) stosowanie tradycyjnych materiaJów wyk“Lczeni“wych i tradycyjnych tynków, 
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d) dla garawy, budynków g“s”“darczych i w“ln“ st“jących stacji transf“rmatorowych dostosowanie 

geometrii i k“l“rystyki dachów “raz materiaJów d“ ich ”“krycia d“ ”rzewawających na danym te-

renie, 

e) w ”rzy”adku l“kalizacji budynków uzu”eJniających zabud“wę, “ której mowa w pkt 4 i 6, do-

puszczenie ”rzekr“czenia wys“k“`ci tej zabud“wy nie więcej niw “ 1,0 m, 

f) kierunki s”adku ”“Jaci dach“wych n“wych budynków nawiązujące d“ kierunków s”adków ”“Jaci 
dach“wych na budynkach sąsiednich, ”rzylegJych d“ teg“ samego terenu drogi publicznej; 

4) “chr“nę budynków “ wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytk“wych, “znacz“nych na rysunku 
planu; 

5) dla budynków, “ których mowa w pkt 4: 

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy, 

b) zach“wanie ukJadu k“mpozycyjnego elewacji, w tym zakaz zmian elewacji frontowych, 

c) zachowanie kąta nachylenia ”“Jaci dach“wej i r“dzaju ”“krycia dach“weg“, 
d) zachowanie form detali architektonicznych, 

e) zakaz zewnętrzneg“ “cie”lania budynków, 
f) zach“wanie hist“rycznych ksztaJtów i ”“dziaJów “tw“rów “kiennych, 
g) zakaz realizacji od strony front“wej i b“cznej budynków balk“nów lub l“ggi, 
h) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug w ”arterach budynków d“”uszczenie ”rzebud“wy “tw“rów “kien-

nych w parterach przy zachowaniu kom”“zycji elewacji fr“nt“wej, ksztaJtu i rytmu “tw“rów 
“kiennych wywszych k“ndygnacji “raz w nawiązaniu d“ stylu budynku chr“ni“neg“, 

i) zachowanie lub odtworzenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, w konstrukcji, materiale, 

”“dziaJach i detalu, 
j) w ”rzy”adku ada”tacji strychów na cele mieszkalne, d“`wietlenie ”“mieszczeL “knami poJacio-

wymi, z uwzględnieniem lit. k, 

k) d“”uszczenie st“s“wania na`wietli dach“wych, `wietlików lub lukarn “d str“ny wnętrz terenów 
“ wys“k“`ci licz“nej “d ”“Jaci dachu, nie większej niw 1,0 m i szer“k“`ci nie większej niw 1,5 m, 

przy czym: 

ｦ “b“wiązuje jedna forma d“`wietleL w ramach jednego budynku, 

ｦ rozmieszczenie d“`wietleL musi być ”“d”“rządk“wane “si“m kompozycji elewacji, w szcze-

góln“`ci nawiązywać d“ ukJadu “tw“rów “kiennych, 
ｦ Jączna ”“wierzchnia d“`wietleL nie większa niw 25% ”“wierzchni ”“Jaci dachu, na której są 

one rozmieszczone, 

l) w ”rzy”adku k“nieczn“`ci r“zbiórki, wynikającej wyJącznie ze zJeg“ stanu techniczneg“, ”o-

twierdz“neg“ eks”ertyzą techniczną, wyk“nanie inwentaryzacji ”“miarowej i fotograficznej 

obiektu oraz przekazanie jednego egzem”larza “rgan“wi d“ s”raw “chr“ny zabytków; 
6) “chr“nę budynków “ wart“`ciach hist“rycznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
7) dla budynków, “ których mowa w pkt 6: 

a) zakaz nadbudowy, 

b) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi “raz z uwzględnie-

niem lit. c, 

c) d“st“s“wanie r“zbud“wywanej czę`ci budynku: gabarytami, ksztaJtem dachu, r“związaniami ma-

teriaJ“wymi oraz detalami architektonicznymi d“ budynku istniejąceg“, 
d) zakaz zewnętrzneg“ “cie”lania budynków, 
e) zachowanie hist“rycznych ksztaJtów i ”“dziaJów “tw“rów “kiennych na elewacjach fr“nt“wych, 
f) zach“wanie kąta nachylenia ”“Jaci dach“wej, 
g) zachowanie form detali architektonicznych na elewacjach frontowych, 

h) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug w ”arterach budynków d“”uszczenie ”rzebud“wy “tw“rów “kien-

nych w parterach przy zachowaniu kom”“zycji elewacji fr“nt“wej, ksztaJtu i rytmu “tw“rów 
“kiennych wywszych k“ndygnacji “raz w nawiązaniu d“ stylu budynku chr“ni“neg“, 

i) w ”rzy”adku ada”tacji strychów na cele mieszkalne, d“`wietlenie ”“mieszczeL “knami ”“Jacio-

wymi, z uwzględnieniem lit. j, 

j) d“”uszczenie st“s“wania na`wietli dach“wych, `wietlików lub lukarn “d str“ny wnętrz terenów 
“ wys“k“`ci licz“nej “d ”“Jaci dachu, nie większej niw 1,0 m i szer“k“`ci nie większej niw 1,5 m, 

przy czym: 

ｦ “b“wiązuje jedna f“rma d“`wietleL w ramach jednego budynku, 

ｦ rozmieszczenie d“`wietleL musi być ”“d”“rządk“wane “si“m kompozycji elewacji, w szcze-

góln“`ci nawiązywać d“ ukJadu “tw“rów “kiennych, 
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ｦ Jączna ”“wierzchnia d“`wietleL nie większa niw 25% ”“wierzchni ”“Jaci dachu, na której są 
one rozmieszczone, 

k) w ”rzy”adku k“nieczn“`ci r“zbiórki, wynikającej wyJącznie ze zJeg“ stanu techniczneg“, ”o-

twierdz“neg“ eks”ertyzą techniczną, wyk“nanie inwentaryzacji ”“miarowej i fotograficznej 

obiektu oraz przekazanie jednego egzem”larza “rgan“wi d“ s”raw “chr“ny zabytków; 
8) strefę ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

9) w strefie, “ której mowa w pkt 8: 

a) w przypadku podejmowania prac ziemnych ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunko-

wych na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnych d“tyczących “chr“ny zabytków, 
b) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych związanych z ”racami ziemnymi z wJa`ci-

wym organem do spraw ochr“ny zabytkówŁ 

§ 8. W zakresie wymagaL wynikających z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych, na terenach 
dróg ”ublicznych d“”uszcza się l“kalizację: 

1) sJu”ów reklamowych o ujednoliconej architekturze; 

2) wiat przystankowych; 

3) reklam “raz niewielkich “biektów usJug“wych w wiatach ”rzystank“wych; 

4) zieleni wysokiej. 

§ 9. W zakresie granic i s”“s“bów zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów ”“dlegających “chr“nie 
na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych, ”“dejmuje się ustalenia zg“dnie z niniejszą uchwaJąŁ 

§ 10. 1. Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia ”“stę”“wania scalania i ”“dziaJu nieru-

chom“`ci w r“zumieniu ”rze”isów “drębnychŁ 

2. Nie “kre`la się szczegóJ“wych zasad i warunków scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci w r“zumieniu 

”rze”isów “drębnychŁ 

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwyt-

k“waniu, na terenach dróg ”ublicznych i dróg wewnętrznych “raz na terenach: 16źŚ, 18KP, 19źŚ, 
20KP, 21źŚ i 23źŚ ustala się zakaz l“kalizacji budynkówŁ 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów k“munikacji ustala się: 

1) d“stę” d“ terenów zjazdami zlokalizowanymi zgodnie z przepisami “drębnymi; 

2) szer“k“`ci dróg w liniach r“zgraniczających, zg“dnie z rysunkiem planu; 

3) klasyfikację dróg: 
a) dla terenu 25KD-Z - dr“gę klasy zbi“rczej, 
b) dla terenów: 27KŚ-L i 31KD-L - drogi klasy lokalnej, 

c) dla terenów: 26KŚ-Dx, 28KD-D, 29KD-Dx, 32KD-D i 33KD-Dp - drogi klasy dojazdowej; 

4) zach“wanie ciągJ“`ci ”“wiązaL elementów ”asa dr“g“weg“, w szczególn“`ci jezdni, `ciewek r“wero-

wych i ch“dników w granicy “bszaru ”lanu “raz z zewnętrznym ukJadem k“munikacyjnym, z uwzględ-

nieniem ustaleL ”lanu; 
5) parametry ukJadu dr“g“weg“, zg“dnie z klasyfikacją i ”rze”isami “drębnymi, w zakresie nie definio-

wanym ustaleniami planu; 

6) d“”uszczenie realizacji d“datk“wych, innych niw ustal“ne ”lanem, elementów ukJadu k“munikacyjne-

go, zgodnie z przepisami “drębnymi; 

7) zach“wanie istniejącej infrastruktury trans”“rt“wej z d“”uszczeniem jej rozbudowy lub przebudowy, 

zgodnie z ustaleniami planu; 

8) w ”rzy”adku bud“wy budynków lub zmiany s”“s“bu uwytk“wania budynków istniejących za”ewnie-

nie stanowisk postojowych dla sam“ch“dów “s“b“wych, w tym dla “sób nie”eJn“s”rawnych, 
w Jącznej il“`ci nie mniejszej niw: 
a) 1 stanowisko na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem miejsc ”“st“j“wych w garawach, dla budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, 

b) 2 stan“wiska na kawdy budynek mieszkalny jedn“r“dzinny, z uwzględnieniem miejsc postojowych 

w garawach, 
c) 1 stan“wisk“ na kawde r“z”“częte: 

ｦ 30 m2 ”“wierzchni s”rzedawy “biektów handl“wych, 
ｦ 100 m2 ”“wierzchni uwytk“wej “biektów usJug“wych, zl“kaliz“wanych na terenach 4U, 5U i 7U, 
ｦ 50 m2 ”“wierzchni uwytk“wej ”“z“staJych usJug; 
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9) na terenach: 1MN, 3MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13U, 14MW, 15MW, 17MW i 22MW zapewnienie 

stanowisk postojowych dla sam“ch“dów “s“b“wych w granicach wJasnej dziaJki bud“wlanej, zg“d-

nie z pkt 8; 

10) na terenie 9UłUC za”ewnienie nie mniej niw 120 stan“wisk ”“st“j“wych w k“ndygnacjach ”“dziemnych; 
11) dla “biektów wymagających “bsJugi ”“jazdami cięwar“wymi za”ewnienie stan“wisk ”rzeJadunku i ”“st“ju 

w granicach terenówŁ 

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) nakazuje się: 
a) ”“wiązanie sieci infrastruktury technicznej z ukJadem zewnętrznym “raz za”ewnienie d“stę”u d“ 

sieci, zgodnie z przepisami “drębnymi, 

b) “d”r“wadzenie `cieków byt“wych i ”rzemysJ“wych d“ sieci kanalizacji sanitarnej, 
c) zag“s”“dar“wanie wód “”ad“wych i r“zt“”“wych na terenie, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi 

“raz z uwzględnieniem lit. d lub odprowadzanie ich do sieci kanalizacji deszczowej, 

d) z terenów dróg ”ublicznych i dróg wewnętrznych “d”r“wadzanie wód “”ad“wych i r“zt“”“wych 
do sieci kanalizacji deszczowej, 

e) za“”atrzenie w w“dę ”itną z sieci w“d“ciąg“wej, 
f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 

g) za“”atrzenie w cie”J“ z sieci cie”lnej, z uwzględnieniem § 6 pkt 3, 

h) za“”atrzenie w energię elektryczną z sieci elektr“energetycznej; 
2) zakazuje się l“kalizacji: 

a) napowietrznych elementów infrastruktury technicznej, 

b) stacji bazowych telefonii komórk“wej, z zastrzeweniem pkt 3 lit. d, 

c) zbi“rników bez“d”Jyw“wych na `cieki byt“we lub ”rzemysJ“we; 
3) d“”uszcza się: 

a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, 

b) na terenach: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz na terenach: 4U, 13U i 9U/UC lokali-

zację stacji transf“rmat“r“wych SNłnn w“ln“ st“jących lub wbud“wanych w budynek “ innym 

”rzeznaczeniu, z uwzględnieniem lit. c “raz § 7 pkt 3 lit. d, 

c) w przypadku lokalizacji w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej wydzielenie dziaJki bud“wlanej 
o ”“wierzchni nie większej niw 100,0 m², z ”rawem zabudowy do 100% jej powierzchni, 

d) na terenie 9UłUC, wyJącznie na budynku l“kalizację stacji baz“wej telef“nii k“mórk“wej, której 
wys“k“`ć nie m“we ”rzekraczać 1ł2 wys“k“`ci budynku, na którym jest ona zlokalizowana. 

§ 14. W zakresie s”“s“bów i terminów tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzenia i uwytk“wania 
terenów nie ”“dejmuje się ustaleLŁ 

§ 15. 1. W ”lanie ustala się stawki ”r“cent“we stan“wiące ”“dstawę d“ “kre`lania “”Jaty, “ której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, w wys“k“`ci 0%, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Dla terenu 9U/UC ustala się stawkę ”r“cent“wą d“ “kre`lenia “”Jaty, “ której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wys“k“`ci 30%Ł 

R“zdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJ“we 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN o powierzchni 0,51 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną; 
2) d“”uszczenie l“kalizacji garawy; 
3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 1200,0 m2; 

4) szer“k“`ć ”rzylegająceg“ d“ dr“gi fr“ntu dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 22,0 m; 

5) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) l“kalizację budynków mieszkalnych wyJącznie jak“ w“ln“ st“jących, 
b) l“kalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalneg“ i jedneg“ garawu na dziaJce bud“wlanej, 
c) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
d) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
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e) wys“k“`ć zabud“wy: 
ｦ dla budynków mieszkalnych do 10,0 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu str“me-

g“ lub górnej krawędzi attyki, a d“ kalenicy 12,5 m, 

ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

f) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych: 
ｦ dla budynków mieszkalnych “d 30º d“ 50º, 
ｦ dla garawy d“ 50º; 

6) d“stę” do terenu 25KD-Z; 

7) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW o powierzchni 0,84 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy; 

3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 500,0 m2; 

4) szer“k“`ć ”rzylegająceg“ d“ dr“gi fr“ntu dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 15,0 m; 

5) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabudowy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytk“we ”“ddasze, ”rzy 
czym nie więcej niw 9,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwyw-
szego punktu dachu, 

ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych: 
ｦ dla budynków mieszkalnych “d 30º d“ 50º, 
ｦ dla garawy d“ 50º; 

e) dachy budynków mieszkalnych sytu“wane w ukJadzie kalenic“wym; 

6) d“stę” d“ ul. 1-go Maja (poza planem) i do terenu 26KD-Dx przez teren 24KP; 

7) dla budynku “ wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytk“wych, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu, 
zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 5; 

8) dla budynków “ wart“`ciach hist“rycznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zgodnie 

z § 7 pkt 7; 

9) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MW o powierzchni 0,24 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy wiel“stan“wisk“wych; 

3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej równą ”“wierzchni terenu; 
4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie mniej niw 
12,5 m i nie więcej niw 16,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 

ｦ garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych d“ 50º; 
5) d“stę” d“ ul. 1-go Maja (poza planem) i do terenu 26KD-Dx; 

6) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U o powierzchni 0,85 ha ustala się: 

1) zabud“wę usJug “`wiaty; 
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2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) hali sportowej, 

b) garawy, 
c) budynków g“s”“darczych, 
d) boisk sportowych; 

3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 4000,0 m2; 

4) szer“k“`ć ”rzylegająceg“ d“ dr“gi fr“ntu dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 40,0 m; 

5) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków usJug“wych “d 2 d“ 4 k“ndygnacji nadziemnych, w tym uwytk“we ”“ddasze, 
przy czym nie więcej niw 14,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 19,0 m do naj-

wywszeg“ ”unktu dachu, 

ｦ dla hali s”“rt“wej nie więcej niw 10,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 
ｦ dla budynków g“s”“darczych i garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu 

albo do 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych d“ 50º; 
6) d“stę” d“ ul. 1-go Maja (poza planem); 

7) dla budynków “ wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytk“wych, “znacz“nych na rysunku ”lanu, 
zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 5; 

8) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U o powierzchni 0,22 ha ustala się: 

1) zabud“wę usJug“wą - usJugi kultury; 

2) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej równą ”“wierzchni terenu; 
3) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 25% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 40% ”“wierzchni terenu, 
c) wys“k“`ć zabud“wy - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytk“we ”“ddasze, ”rzy czym nie wię-

cej niw 9,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych “d 40º d“ 50º; 

4) d“stę” d“ terenu 32KŚ-D; 

5) “chr“nę budynku w”isaneg“ d“ rejestru zabytków, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu, zg“dnie z ”rze”i-

sami “drębnymi; 

6) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW o powierzchni 0,13 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy; 

3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 400,0 m2; 

4) szer“k“`ć ”rzylegająceg“ d“ dr“gi fr“ntu dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 17,0 m; 

5) warunki zabudowy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 75% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 5% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytk“we ”“dda-

sze, przy czym nie więcej niw 12,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 19,0 m do 

najwywszeg“ ”unktu dachu, 
ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych: 
ｦ dla budynków mieszkalnych “d 30º d“ 50º, 
ｦ dla garawy d“ 50º; 

6) d“stę” d“ terenu 32KŚ-D; 
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7) dla budynku “ wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytk“wych, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu, 
zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 5; 

8) dla budynku “ wart“`ciach hist“rycznych, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie 
z § 7 pkt 7. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U o powierzchni 0,05 ha ustala się: 

1) zabud“wę usJug“wą sakralną; 
2) zakaz r“zbud“wy i nadbud“wy budynków “raz l“kalizacji n“wych budynków; 
3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej równą ”“wierzchni terenu; 
4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 

a) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 70% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy, jak w dniu wej`cia w wycie niniejszej uchwaJy; 

5) d“stę” d“ terenu 32KŚ-D; 

6) “chr“nę budynku w”isaneg“ d“ rejestru zabytków, oznaczonego na rysunku planu, zgodnie z przepi-

sami “drębnymi. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MW o powierzchni 0,37 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy d“bud“wanych d“ budynków mieszkalnych; 

3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek bud“wlanych “ mniejszej po-

wierzchni, nie mniejszą niw 300,0 m2; 

4) szer“k“`ć ”rzylegająceg“ d“ dr“gi fr“ntu dziaJki bud“wlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek bu-

dowlanych, nie mniejszą niw 10,0 m; 

5) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 65% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niw 
12,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 

ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych: 
ｦ dla budynków mieszkalnych “d 30º d“ 50º, 
ｦ dla garawy d“ 50º; 

6) d“stę” d“ terenu 32KŚ-D; 

7) dla budynku “ wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytk“wych, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu, 
zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 5; 

8) dla budynków “ wart“`ciach hist“rycznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie 
z § 7 pkt 7. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9U/UC o powierzchni 0,71 ha ustala się: 

1) zabud“wę usJug“wą z d“”uszczeniem l“kalizacji nie więcej niw jedneg“ “biektu handl“weg“ “ ”o-

wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2 000 m²; 
2) l“kalizację garawu w k“ndygnacji podziemnej, z uwzględnieniem § 12 pkt 10; 

3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej równą ”“wierzchni terenu; 
4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 75% ”“wierzchni terenu, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 15% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy - 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niw 12,0 m do 

górnej krawędzi gzymsu i nie więcej niw 15,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych d“ 45º; 

5) d“stę” d“ terenów: 31KŚ-L i 34KDW. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MW o powierzchni 0,13 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
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2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy wiel“stan“wisk“wych; 

3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej równą ”“wierzchni terenu; 
4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 50% ”“wierzchni terenu, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”“wierzchni terenu, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie mniej niw 
12,5 m i nie więcej niw 16,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 

ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych d“ 50º; 
5) d“stę” d“ ul. K“szaliLskiej (”“za ”lanem). 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW o powierzchni 1,05 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) dopuszczenie: 

a) l“kalizacji usJug w ”arterach budynków, 
b) zach“wania “raz ”rzebud“wy, r“zbud“wy i nadbud“wy istniejących budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 

c) l“kalizacji garawy; 
3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek bud“wlanych “ mniejszej po-

wierzchni, nie mniejszą niw 600,0 m2; 

4) szer“k“`ć ”rzylegająceg“ d“ dr“gi fr“ntu dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 14,0 m; 

5) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) od strony terenu 31KD-L zabud“wę zwartą, 
b) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 25% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
d) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niw 
12,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 

ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

e) kąt nachylenia ”“Jaci dachowych: 

ｦ dla budynków mieszkalnych “d 40º d“ 50º, 
ｦ dla garawy d“ 50º; 

f) dachy budynków mieszkalnych sytu“wane w ukJadzie kalenic“wym; 

6) d“stę” d“ terenów ”rzylegJych dróg ”ublicznych i wewnętrznych; 
7) dla budynku “ wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytkowych, oznaczonego na rysunku planu, 

zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 5; 

8) dla budynków “ wart“`ciach hist“rycznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie 
z § 7 pkt 7. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MW o powierzchni 0,15 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) d“”uszczenie l“kalizacji usJug w ”arterach budynków; 
3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej równą ”“wierzchni terenu; 
4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 60% ”“wierzchni terenu, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 20% ”“wierzchni terenu, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych - 3 kondygnacje nadziemne, przy czym nie więcej niw 9,0 m do 

górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 
ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych “d 40º d“ 50º; 
5) d“stę” d“ terenu 35KŚWŁ 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13U o powierzchni 0,06 ha ustala się: 

1) zabud“wę usJug“wą; 
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2) d“”uszczenie l“kalizacji nie więcej niw jedneg“ budynku; 
3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej równą ”“wierzchni terenu; 
4) warunki zabud“wy i s”“sób zagospodarowania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 40% ”“wierzchni terenu, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”“wierzchni terenu, 
c) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niw 9,0 m d“ górnej 

krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych d“ 50º, 
e) dach sytu“wany w ukJadzie kalenic“wym; 

5) d“stę” d“ ul. Zielonej (poza planem) i do terenu 35KDW. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MW o powierzchni 0,24 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) d“”uszczenie l“kalizacji usJug w ”arterach budynków; 

3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej równą ”“wierzchni terenu; 
4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 50% ”“wierzchni terenu, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 20% ”“wierzchni terenu, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytk“we ”“ddasze, ”rzy 
czym nie więcej niw 9,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwyw-
szego punktu dachu, 

ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych “d 40º d“ 50º; 
5) d“stę” d“ terenu 28KŚ-D. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15MW o powierzchni 0,24 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy wyJącznie w f“rmie zes”“Ju garawy wiel“stan“wisk“wych; 

3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 1800,0 m2; 

4) szer“k“`ć ”rzylegająceg“ d“ dr“gi fr“ntu dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 50,0 m; 

5) warunki zabud“wy i s”“sób zagospodarowania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 60% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytk“we ”“ddasze, ”rzy 
czym nie więcej niw 9,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwyw-
szego punktu dachu, 

ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych: 
ｦ dla budynków mieszkalnych “d 40º d“ 50º, 
ｦ dla garawy d“ 50º; 

e) dachy budynków mieszkalnych sytu“wane w ukJadzie kalenic“wym; 

6) d“stę” d“ terenu 28KŚ-D; 

7) dla budynku “ wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytk“wych, “znaczonego na rysunku planu, 

zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 5. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16ZD o powierzchni 1,30 ha ustala się: 

1) l“kalizację “gr“dów dziaJk“wych; 
2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) altan, 

b) “gr“dzeL ”eJnych “d strony terenu 31KD-L; 

3) ”“wierzchnię dziaJki zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 

4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) ”“wierzchnię zabud“wy altany nie większą niw 25,0 m2, 

b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 80% powierzchni terenu, 
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c) l“kalizację zieleni iz“lacyjnej “ szer“k“`ci nie mniejszej niw 3,0 m lub “gr“dzenia ”eJneg“ ”rzy 
granicy z terenem 31KD-L “ wys“k“`ci “d 1,5 m do 2,0 m, 

d) wys“k“`ć altan nie większą niw 4,0 m, 

e) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych nie większy niw 40º; 
5) d“stę” d“ terenów: 28KŚ-D, 29KD-Dx i 20KP. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MW o powierzchni 0,67 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) dopuszczenie: 

a) l“kalizacji usJug w ”arterach budynków, 
b) l“kalizacji garawy, 
c) zach“wania “raz ”rzebud“wy, r“zbud“wy i nadbud“wy istniejących budynków mieszkalnych 

jedn“r“dzinnych i budynków usJug“wych; 
3) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 700,0 m2; 

4) szer“k“`ć ”rzylegająceg“ d“ dr“gi fr“ntu dziaJki bud“wlanej nie mniejszą niw 14,0 m; 

5) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 25% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 

uwytk“we ”“ddasze, ”rzy czym nie więcej niw 9,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej 
niw 15,0 m d“ najwywszeg“ ”unktu dachu, 

ｦ dla budynków mieszkalnych jedn“r“dzinnych i budynków usJug“wych, “ których mowa 

w pkt 2 lit. c, do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niw 9,0 m d“ najwywsze-

go punktu dachu, 

ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych: 
ｦ dla budynków mieszkalnych “raz dla budynków usJug“wych, “ których mowa w pkt 2 lit. c 

“d 30º d“ 50º, 
ｦ dla garawy d“ 50º; 

e) dachy budynków mieszkalnych sytu“wane w ukJadzie kalenic“wym; 

6) d“stę” d“ terenów: 29KŚ-Dx i 32KD-D; 

7) dla budynku “ wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytk“wych, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu, 
zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 5; 

8) dla budynków “ wart“`ciach hist“rycznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie 
z § 7 pkt 7; 

9) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18KP, o powierzchni ok. 1,20 ha, ustala się: 

1) l“kalizację “góln“d“stę”neg“ ”arkingu; 
2) ”“wierzchnię dziaJki równą ”“wierzchni terenu; 
3) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 20% ”“wierzchni terenu; 

4) wzdJuw granicy z terenem 17MW l“kalizację ”asa zieleni wys“kiej “ szer“k“`ci nie mniejszej niw 3,0 m; 

5) wyznaczenie nie mniej niw 2 stan“wisk ”“st“j“wych dla “sób nie”eJn“s”rawnych; 
6) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19ZD o powierzchni 0,23 ha ustala się: 

1) l“kalizację “gr“dów dziaJk“wych; 

2) dopuszczenie lokalizacji altan; 

3) ”“wierzchnię dziaJki zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 

4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) ”“wierzchnię zabud“wy altany nie większą niw 25,0 m2, 

b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 80% ”“wierzchni terenu, 
c) wys“k“`ć altan nie większą niw 4,0 m, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych nie większy niw 40º; 
5) d“stę” d“ terenu 29KŚ-Dx. 
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§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20KP o powierzchni 0,07 ha ustala się: 

1) l“kalizację “góln“d“stę”neg“ ”arkingu; 
2) ”“wierzchnię dziaJki równą ”“wierzchni terenu; 
3) wyznaczenie nie mniej niw 2 stan“wisk ”“st“j“wych dla “sób nie”eJn“s”rawnych; 
4) ”“Jączenie ”iesz“ - rowerowe między terenami 28KD-D i 29KD-Dx. 

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21ZD o powierzchni 0,84 ha ustala się: 

1) l“kalizację “gr“dów dziaJk“wych; 
2) dopuszczenie lokalizacji altan; 

3) ”“wierzchnię dziaJki zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 

4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy altany nie większą niw 25,0 m2, 

b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 80% ”“wierzchni terenu, 
c) wys“k“`ć altan nie większą niw 4,0 m, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych nie większy niw 40º; 
5) d“stę” do terenu 28KD-D przez teren 20KP; 

6) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MW o powierzchni 1,10 ha ustala się: 

1) zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; 
2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy, z uwzględnieniem pkt 3; 

3) w strefie l“kalizacji garawy, “znacz“nej na rysunku ”lanu, d“”uszczenie l“kalizacji garawu wyJącznie 
w formie zes”“Ju garawy wiel“stan“wisk“wych; 

4) ”“wierzchnię dziaJki bud“wlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek bud“wlanych “ mniejszej po-

wierzchni, nie mniejszą niw 500,0 m2; 

5) szer“k“`ć ”rzylegająceg“ d“ dr“gi fr“ntu dziaJki bud“wlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek bu-

dowlanych, nie mniejszą niw 16,0 m; 

6) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy: 

ｦ dla budynków mieszkalnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytk“we ”“ddasze, ”rzy 
czym nie więcej niw 9,0 m d“ górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwyw-
szego punktu dachu, 

ｦ dla garawy d“ 3,5 m od poziomu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych: 
ｦ dla budynków mieszkalnych “d 40º d“ 50º, 
ｦ dla garawy d“ 50º; 

e) dachy budynków mieszkalnych sytu“wane w ukJadzie kalenic“wym; 

7) d“stę” d“ terenów: 28KŚ-D i 25KD-Z; 

8) dla budynków “ wart“`ciach hist“rycznych i cechach zabytk“wych, “znacz“nych na rysunku ”lanu, 
zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 5; 

9) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23ZD o powierzchni 0,41 ha ustala się: 

1) l“kalizację “gr“dów dziaJk“wych; 

2) dopuszczenie lokalizacji altan; 

3) ”“wierzchnię dziaJki zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 

4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 
a) ”“wierzchnię zabud“wy altany nie większą niw 25,0 m2, 

b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 80% ”“wierzchni terenu, 
c) wys“k“`ć altan nie większą niw 4,0 m, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych nie większy niw 40º; 
5) d“stę” d“ terenu 26KŚ-Dx; 
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6) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24KP o powierzchni 0,15 ha ustala się: 

1) l“kalizację “góln“d“stę”nego parkingu; 

2) d“”uszcza się l“kalizację garawy; 
3) ”“wierzchnię dziaJki równą ”“wierzchni terenu; 
4) warunki zabud“wy i s”“sób zag“s”“dar“wania terenu: 

a) ”“wierzchnię zabud“wy nie większą niw 50% ”“wierzchni terenu, 
b) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej, nie mniejszy niw 10% ”“wierzchni terenu, 
c) wys“k“`ć garawy d“ 3,5 m “d ”“zi“mu terenu d“ d“lnej krawędzi dachu alb“ d“ 5,0 m do kalenicy, 

d) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych d“ 50º; 
5) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na 

rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9. 

§ 40. Śla terenów dróg ”ublicznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lami: 25KŚ-Z, 27KD-L, 

31KD-L, 26KD-Dx, 28KD-D, 29KD-Dx, 30KDX, 32KD-D i 33KD-Dp: 

1) nakazuje się: 
a) na terenie 33KD-Dp: 

ｦ l“kalizację ”lacu, 
ｦ zach“wanie i “chr“nę, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi, pomnika przyrody oznaczonego na 

rysunku planu, 

b) na terenach: 25KD-Z, 28KD-D, 31KD-L i 32KD-Ś l“kalizację c“ najmniej jednostronnego chodnika, 

c) na terenach: 26KD-Dx i 29KD-Śx l“kalizację ciągów ”iesz“ - jezdnych, 

d) na terenie 30KŚX l“kalizację ciągu ”ieszeg“; d“”uszcza się l“kalizację `ciewki r“wer“wej; 
e) na terenie 27KD-L l“kalizację fragmentu chodnika ul. 1-go Maja (poza planem), 

f) na terenie 31KD-L l“kalizację wydziel“nej `ciewki r“wer“wej, 
g) na terenach: 25KD-Z, 30KDX i 31KD-L l“kalizację zieleni wys“kiej, 
h) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej 

na rysunku ”lanu, zasady “chr“ny zg“dnie z § 7 pkt 9; 

2) zakazuje się l“kalizacji miejsc r“zJadunku i ”“st“ju ”“jazdów sam“ch“d“wych, z zastrzeweniem pkt 3 

lit. a; 

3) dopuszcza się l“kalizację: 
a) na terenach: 28KD-D i 32KD-D stanowisk postojowych dla sam“ch“dów “s“b“wych, 
b) `ciewek r“wer“wych wyznacz“nych w jezdniach lub w ciągach ”iesz“ - jezdnych, 

c) zieleni urządz“nej w nieutwardz“nych czę`ciach terenuŁ 

§ 41. Śla terenów dróg wewnętrznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lami: 34KŚW i 35KŚW: 

1) nakazuje się l“kalizację jezdni i c“ najmniej jedn“str“nneg“ ch“dnika, z uwzględnieniem pkt 3; 

2) zakazuje się l“kalizacji miejsc r“zJadunku i ”“st“ju ”“jazdów samochodowych; 

3) d“”uszcza się l“kalizację ciągów ”iesz“ - jezdnych. 

R“zdziaJ 3 

Ustalenia k“Lc“we 

§ 42. W granicach “bjętych ustaleniami ”lanu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu ｭSZKOLNAｬ w Szczecinku, zatwierdz“neg“ uchwaJą Nr XXXIX/298/01 Rady 

Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu ｭSZKOLNAｬ w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. 

Nr 45, poz. 977). 

§ 43. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 44. UchwaJa ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

§ 45. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d daty jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

Przew“dniczący Rady: 
WiesJaw Suchowiejko 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 11 ｦ 1657 ｦ Poz. 224 

 

ZaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XLI/430/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XLI/430/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XLI/430/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

R“zstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag wniesi“nych d“ ”r“jektu ”lanu 

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; 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 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), 

Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

W dniu 29 ”audziernika 2009 r. zJ“w“n“ uwagę d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu ”r“jektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSzkolnaｬ w Szczecinku, d“tyczącą terenu “znacz“neg“ 
na rysunku planu symbolem 9U/UC. 

S”“sób r“zstrzygnięcia wwŁ uwagi zg“dny jest z ｭWykazem uwag wniesi“nych d“ wyJ“w“neg“ d“ ”u-

bliczneg“ wglądu ”r“jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoｬ, stan“wiącym integral-

ną czę`ć d“kumentacji formalno - prawnej prac planistycznych. 

ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XLI/430/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

R“zstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek “ sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), 

Rada Miasta Szczecinek “kre`la nastę”ujący s”“sób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewy d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
mieszkaLców, stan“wią, zg“dnie z artŁ, 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 

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

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w planie, obejmują: 

1) trakt“wane jak“ zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii r“zgraniczających ”“szczególnych 
dróg, w tym: bud“wę lub m“dernizację dróg wraz z “`wietleniem, uzbrojeniem podziemnym, `ciew-
kami rowerowymi, zielenią i “d”“wiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwli-
w“`ć w r“zumieniu ”rze”isów “ “chr“nie `r“d“wiska; 

2) inwestycje realizowane sam“dzielnie zl“kaliz“wane w liniach r“zgraniczających dróg lub ”“za nimi. 

§ 2. Wykaz terenów, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-

lewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

L.p. Symbole terenów Przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 18KP  parking publiczny (budowa wraz z niezbCdn> 
infrastruktur>) 2 24KP 

3 26KD-Dx  droga publiczna (budowa ci>gu pieszo – jezdnego wraz 
z niezbCdn> infrastruktur>) 4 29KD-Dx 

5 30KDX 
publiczny ci>g pieszy (budowa ci>gu pieszego ze Wcieck> 
rowerow> wraz  z niezbCdna infrastruktur>) 
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§ 3. O”is s”“s“bu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Praw“ 
bud“wlane, ustawą Praw“ zamówieL ”ublicznych, ustawą “ sam“rządzie gminnym, ustawą “ g“s”“darce 
komunalnej i ustawą Praw“ “chr“ny `r“d“wiskaŁ 

2. S”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się 
”“stę”em techniczno - technologicznym, zg“dnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki, 
“kre`l“nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw“ “chr“ny `r“d“wiska (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z ”óunŁ zm.), “ ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje z zakresu ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gaz“wych, energii elektrycznej, “kre`l“ne 
w § 2, realiz“wane będą w s”“sób “kre`l“ny w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 

4. Realizacja i finans“wanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególni“nych 
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finans“wanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zm.): 

1) wydatki majątk“we finans“wane z budwet miasta ustala się c“r“cznie w uchwale budwet“wej; 
2) wydatki majątk“we, których “kres realizacji ”rzekracza jeden r“k budwet“wy “kre`la Wiel“letni Plan 

Inwestycyjny uchwalany ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, “kre`l“ne w § 2 finans“wane będą ”rzez 
budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

2. źadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacyjnej, “kre`l“ne w § 2, będą realizo-

wane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za“”atrzeniu w w“dę 
i zbiorowym “d”r“wadzaniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óunŁ zm.) ze `r“dków wJa-

snych ”rzedsiębi“rstwa w“d“ciąg“w“ - kanalizacyjneg“, w “”arciu “ uchwalane ”rzez Radę Miasta wielo-

letnie plany rozwoju i m“dernizacji urządzeL w“d“ciąg“wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez 

budwet miasta. 

3. źadania w zakresie bud“wy sieci elektr“energetycznych, gaz“wych i “`wietlenia finansowane bę-
dą na ”“dstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 
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UCHWAIA NR XXXVIII/412/10 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIKSKU-ZDROJU 

 z dnia 8 stycznia 2010 r. 

w sprawie s”r“st“wania bJędu ”isarskieg“ w uchwale w s”rawie ”“datku “d nieruch“m“`ciŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (t.j. 

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

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

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. “ ”“datkach i “”Jatach l“kalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 

Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; 

z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz M.P. 2009 r. Nr 52. 

poz. 742) Rada Miejska w TrzciLsku-Zdroju uchwala, co nastę”uje: 


