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2.1. Wniesiono o: w zakresie zasady parcelacji w pkt 1a) obniwyć ”owierzchnię minimalną wydzielanych 
dziaJek budowlanych z 25 000 m2 do 10 000 m2. 

Uwaga uwzględnionaŁ 

2Ł2Ł Wniesiono o: w zakresie ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu w ”kt 8a) nalewy zmie-

nić tre`ć za”isu w ten s”osób, weby w”rowadzić obowiązek zachowania odcinka torowiska z dwoma 
kom”letnymi wagonikami na surówkę zamiast trzechŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Ustalona minimalna ilo`ć wagoników ”rzeznaczonych do zachowania (3 sztuki) 
umowliwia zaakcentowanie w ”rzestrzeni ”rzemysJowych tradycji miejsca - dawnej huty. 

2Ł3Ł Wniesiono o: w zakresie ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu wykre`lić za”is 8 b)Ł 

Uwaga uwzględnionaŁ 
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UCHWAIA NR XLIIł1055/09 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Port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; 

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, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

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

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XVI/431/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Portｬ 
w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 

2008 rŁ) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Portｬ w SzczecinieŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 1 642,7 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy - KanaJem Grabowskim, wschodnim brzegiem Przeko”u MieleLskiego; 
2) od wschodu - wschodnim brzegiem rzeki Regalicy (Odry Wschodniej), kanaJem Cegielinka; 
3) od ”oJudnia - wschodnim brzegiem rzeki Regalicy (Odry Wschodniej), ”oJudniowym skrajem Autostra-

dy PoznaLskiej; 
4) od zachodu - wzdJuw terenów kolejowych linii do Podjuch, ”óJnocno - wschodnim brzegiem Jeziora 

Portowego, brzegiem KanaJu Rybnego, rzeką Parnicą, ulicą Rybnicką, wzdJuw wschodniej granicy te-

renów kolejowych Śworca WrocJawskiego, nabrzewem wschodnim Basenu źachodniego, KanaJem 
Grodzkim. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`lone są na rysunku ”lanu, w skali 1: 1 000, zwanym dalej 

rysunkiem planu. 

§ 2. Przedmiotem ustaleL ”lanu jest obszar ”ortu z dostę”em do wewnętrznych wód morskich, ”rze-

znaczony na funkcje: ”rzeJadunkową, ”rodukcyjno - skJadową lub logistyczną, a takwe obszar ”rzylegJy do 
”ortu z usJugami, rzemiosJem, usJugami komunalnymi o znaczeniu ogólnomiejskim, tereny ogrodów dziaJ-
kowych, usJugi s”ortu i rekreacji z dostę”em do akwenów, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tere-

ny komunikacji i urządzeL komunikacyjnych, infrastruktura techniczna, zieleL naturalna i le`na oraz wody 
”owierzchniowe wewnętrznych wód morskich i wód `ródlądowychŁ Czę`ć obszarów zieleni naturalnej 
i le`nej stanowi obszary ”rawnie chronioneŁ 
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§ 3. 1. Rysunek Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Portｬ w Szcze-

cinie, w skali 1: 1 000, stanowi zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 
w skali 1: 10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

zaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

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

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych wystę”ują wydzielenia 
wewnętrzne, dla których ustala się szczególne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

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

1) S - litera oznaczająca dzielnicę _ródmie`cie; 
2) M - litera oznaczająca osiedle Międzyodrze; 
3) 7 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu, ”o której wystę”ują kolejno: liczba oznaczająca 

kolejny numer terenu elementarnego w planie i symbol przeznaczenia terenu; 

4) symbol ”rzeznaczenia terenu oznaczający: 
a) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) MW,U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami, 
c) U - usJugi, szeroko ”ojęte usJugi nieuciąwliwe, 
d) UP - usJugi: dystrybucyjno - logistyczne, ”rodukcyjne, rzemiosJo, skJadowanie związane, n”Ł: 

z ”rowadzeniem wytwórczo`ci, ”rzetwórstwem ”rzemysJowym, odzyskiem surowców lub ener-

gii, obiekty sJuwące do skJadowania, sortowania i konfekcjonowania towarów, 
e) USw - usJugi s”ortu, rekreacji i turystyki wykorzystujące dostę” do akwenów weglownych, n”Ł 

o`rodki s”ortów wodnych, mariny, ”rzystanie jachtowe, kajakowe, wio`larskie, motorowodne 
z do”uszczeniem usJug towarzyszących funkcji podstawowej (np. hotelarstwo, handel, gastro-

nomia, rozrywka, kultura, dziaJalno`ć edukacyjna, usJugi rzemie`lnicze związane z turystyką 
i s”ortami wodnymi, obsJuga administracyjna funkcji ”odstawowej), 

f) PU - funkcja produkcyjno - skJadowa z do”uszczeniem usJug, mŁinŁ: obiekty związane z ”rowa-

dzeniem dziaJalno`ci wytwórczej, ”rzetwórstwem ”rzemysJowym, ”rodukcją stoczniową, odzy-

skiem surowców, obiekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i cie”Ja, uzdatnianiem 
wody, wytwarzaniem i przechowywaniem gazu; obiekty skJadów i magazynów, betoniarni, kru-

szarni, ”iaskowni, elewatorów, chJodni, cystern; obiekty sortowni towarów; obiekty skJadów 
i magazynów handlu hurtowego; gieJdy towarowe; bazy trans”ortowo - s”edycyjne, usJugi: dys-

trybucyjno - logistyczne, ”rodukcyjne, rzemiosJo, skJadowanie, sortowanie, konfekcjonowanie 
towarów, it”Ł; do”uszcza się usJugi towarzyszące funkcji ”odstawowej - administracyjne, biurowe, 

g) PUw - funkcja ”rzeJadunkowa, ”rodukcyjno - skJadowa z dostę”em do akwenów weglownych, 

z do”uszczeniem usJug; jwŁ, ale związane równiew z trans”ortem wodnym, 
h) ZD - ogrody dziaJkowe, 
i) ZN - zieleL naturalna, 
j) ZL - zieleL le`na, 
k) KN - urządzenia kanalizacyjne i oczyszczalnia `cieków, 
l) ON - instalacja do ”rzeksztaJcania, unieszkodliwiania lub odzysku od”adów komunalnych, 
m) SO - stacja ”rzeJadunkowa od”adów, 
n) E - obiekty infrastruktury elektroenergetycznej, n”Ł gJówny ”unkt zasilania, rozdzielnia, stacja 

transformatorowa, 

o) KPS - ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych, 
p) KPD - ”rze”om”ownia `cieków deszczowych, 
q) KPM - przepompownia melioracyjna, 
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r) EC - elektrocie”Jownia, 
s) KD.GP - droga publiczna - ulica gJówna ruchu ”rzys”ieszonego, 
t) KD.G - droga publiczna - ulica gJówna, 
u) KD.Z - droga publiczna - ulica zbiorcza, 

v) KD.L - droga publiczna - ulica lokalna, 

w) KD.D - droga publiczna - ulica dojazdowa, 

x) KDW - droga wewnętrzna, 
y) KK - teren komunikacji kolejowej, 

z) KM - teren miejskiej komunikacji zbiorowej, 

aa) KS - teren wydzielony ”arkingów, 
bb) KSP - teren wydzielony stacji paliw, 

cc) WS - obszar wód ”owierzchniowych `ródlądowych, 
dd) WM - obszar morskich wód wewnętrznych, 
ee) IS - teren zamknięty; 

5) tereny wydzieleL wewnętrznych, oznaczone są na rysunku ”lanu ”o”rzez granicę z oznaczeniem n”Ł: 

KM - obszar, w granicach którego sytuuje się ”ętlę tramwajowo - autobusowąŁ 

3. Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem; 
2) ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego; 

3) ustalenia ogólne i szczegóJowe oraz zawarte na rysunku ”lanu stanowią kom”let ustaleL regulujących 
zagospodarowanie obszaru w granicach planu; 

4) w ”rzy”adku odmienno`ci ustalenia szczegóJowego od ustalenia ogólnego obowiązuje, na ”rzedmio-

towym terenie, wyJącznie ustalenie szczegóJoweŁ 

4. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach tematycznych: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) ksztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu; 
3) zasady parcelacji; 

4) ochrona `rodowiska i ”rzyrody; 
5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
6) komunikacja; 

7) infrastruktura techniczna. 

5. Jeweli wymienione w § 4 ust. 4 gru”y tematyczne nie wystę”ują w ustaleniach szczegóJowych 
oznacza to, we na terenie elementarnym ”lan nie w”rowadza szczególnych ustaleL z tego zakresu. 

6. Na rysunku ”lanu ustaleniem są: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zagos”odarowania (tereny 
elementarne i wydzielenia wewnętrzne); 

2) oznaczenia terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych; 
3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice obszaru objętego Systemem źieleni Miejskiej; 
6) obszar ”ro”onowanego rezerwatu ”rzyrody ｭźaleskie Ięgiｬ; 
7) obszar ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo - krajobrazowego ｭWielka Kę”a, MieleLska Iąka, SadliL-

skie Iąki, Cza”li Ostrówｬ; 
8) obszary narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; 
9) granice strefy B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
10) zabytki chronione planem, kwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków; 
11) zabytki chronione ”lanem, obiektyłobszary w ewidencji zabytków; 
12) obiekt stanowiący dobro kultury ws”óJczesnej; 
13) orientacyjny ”rzebieg `ciewek rowerowych; 
14) tereny komunikacji drogowej i urządzeL komunikacyjnych, w tym obszary, w granicach których sytu-

uje się ”ętle tramwajowo - autobusowe; 

15) schron na ”otrzeby ochrony ludno`ci; 
16) ukrycie na ”otrzeby ochrony ludno`ci; 
17) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanych sieci wodociągowych; 
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18) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanych sieci gazowych `redniego ci`nienia; 
19) istniejąca magistrala cie”lna do zachowania; 
20) istniejąca elektroenergetyczna linia na”owietrzna 110 kV z zasięgiem oddziaJywania; 
21) orientacyjny przebieg planowanych linii kablowych i napowietrznych 110 kV; 

22) orientacyjny przebieg projektowanych sieci elektroenergetycznych 15 kV; 

23) orientacyjny przebieg projektowanych sieci elektroenergetycznych 0,4 kV; 

24) orientacyjny przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej; 

25) ”rojektowane ”rze”om”ownie `cieków sanitarnych (lokalizacje orientacyjne); 

26) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanego rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 
27) orientacyjny przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej; 

28) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanego rurociągu tJocznego wód deszczowychŁ 

7. Czę`ć terenu objętego ”lanem, w zakresie oznaczonym na rysunku ”lanu, ”oJowona w granicach 
”ortu morskiegoŁ Granice obszaru ”ortu morskiego, oznaczone w ”lanie, są aktualne na dzieL uchwalenia 
”lanu, ”rzebieg granic regulują ”rze”isy odrębneŁ 

8. Obszar morskich wód wewnętrznych o ”owierzchni 254,74 ha, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem ｭWMｬ, zgodnie z ustawą o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, nie jest objęty ustale-

niami niniejszego planu. 

9. W obszarze ”lanu wystę”uje morska droga wodnaŁ Parametry klasyfikacyjne morskich dróg wod-

nych okre`lają ”rze”isy odrębneŁ 

10Ł W obszarze ”lanu wystę”uje droga wodna weglugi `ródlądowejŁ Parametry klasyfikacyjne `ródlą-
dowych dróg wodnych okre`lają ”rze”isy odrębneŁ 

11Ł Teren zamknięty o ”owierzchni 220,4 ha, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem ｭISｬ, zgodnie 
z ustawą o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, nie jest objęty ustaleniami niniejszego ”lanuŁ 

§ 5. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

Lp. Hasło Definicja 

1) alternacja 
kondygnacji 

zastosowanie rócnych form detalu architektonicznego dla realizacji tej samej kompozycji na 
poszczególnych kondygnacjach budynku; 

2) bogaty program 
zieleni 

zrócnicowana gatunkowo zieleM wysoka i niska o charakterze ozdobnym, wypełniaj>ca 
wszystkie mocliwe powierzchnie terenu (np. w liniach rozgraniczaj>cych ulicy), w tym takce 
na sztucznie wykonanych lub ukształtowanych miejscach (np. zakrzewienia skarp, tarasów, 
pn>cza na barierach przeciwhałasowych, zazielenione Wciany w liniach rozgraniczenia 
działki, zieleM w donicach); 

3) dachy 
przestrzenne 

rócne formy dachów, o co najmniej dwóch połaciach głównych pochylonych pod k>tem min. 
25

o
; za formC dachu przestrzennego uznaje siC takce dach kopułowy lub kolebkowy, w 

którym ciCciwa łuku ł>cz>ca najnicszy punkt z najwycszym, nachylona jest pod k>tem co 
najmniej 25

o
; 

4) dach wysoki dach, o co najmniej dwóch połaciach głównych pochylonych pod k>tem min. 33o
; za formC 

dachu wysokiego uznaje siC takce dach kopułowy lub kolebkowy, w którym ciCciwa łuku 
ł>cz>ca najnicszy punkt z najwycszym, nachylona jest pod k>tem co najmniej 33o

; 

5) dostCp ogólny 
(dostCpnoWć 
ogólna) 

dostCp do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ograniczeniami podmiotowymi ani 
przedmiotowymi, w szczególnoWci ogrodzeniami, biletami wstCpu, czasem dostCpu, itp.; 

6) dostCp publiczny dostCp do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ograniczeniami podmiotowymi, tj. 
zapewniony kacdej osobie na podstawie okreWlonych warunków o charakterze organizacyjnym 
lub finansowym, np. dostCp tylko w ustalonych godzinach, bilety wstCpu; 

7) nabrzece 
naturalne 

forma nabrzeca, takce jego umocnienia, umocliwiaj>ca wegetacjC roWlinnoWci brzegowej i 
przemieszczanie siC zwierz>t z wody na l>d, itp.; w szczególnych przypadkach długoWć 
nabrzeca naturalnego okreWla siC w stosunku do długoWci całkowitej brzegu wystCpuj>cego w 
granicach terenu elementarnego; 

8) incynieryjne 
urz>dzenia 
sieciowe 

urz>dzenia techniczne bezpoWrednio współpracuj>ce z sieciami incynieryjnymi uzbrojenia 
terenu i zapewniaj>ce mocliwoWć ich sprawnego działania; w szczególnoWci: stacje 
transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, hydrofornie, 
sieciowe pompownie wody i Wcieków, przelewy burzowe, stacje gazowe 2–go stopnia, 
komory zasuw, wymienniki ciepła, pompownie na sieci ciepłowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne; 

9) kompozycja 
obiektu 
 

układ eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieMczenia budowli z rozmieszczeniem, 
wielkoWci> i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno - estetycznego 
(detale, faktury materiałów, zasada kolorystyki itp.), stolark>, urz>dzeniami ł>cz>cymi obiekt 
z otaczaj>cym terenem, towarzysz>cymi obiektami pomocniczymi wspieraj>cymi 
kompozycyjnie obiekt główny; 
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10) LeWny Kompleks 
Promocyjny 
„Puszcze 
SzczeciMskie” 
 

lasy, na których prowadzona jest wielofunkcyjna i zrównowacona gospodarka leWna oparta 
na integracji celów trwałej gospodarki leWnej i aktywnej ochrony przyrody; 

11) niepoc>dane 
gatunki roWlin 

a) niepoc>dane drzewa i krzewy – gatunki, które powinny być eliminowane podczas ciCć 
sanitarnych i innych zabiegów hodowlanych w drzewostanach, nie stosować w 
nasadzeniach w lasach oraz na terenach zieleni zachowuj>cych ci>głoWć przestrzenn> z 
lasami. Zwarte drzewostany tych gatunków nalecy przebudowywać. Do gatunków 
niepoc>danych nalec>: czeremcha amerykaMska, d>b czerwony, jecyna wcinanolistna, 
klon jesionolistny, robinia akacjowa, Wnieguliczka biała, tawlina jarzCbolistna, 

b) niepoc>dane byliny – gatunki roWlin, które nie mog> być stosowane w nasadzeniach na 
terenach zieleni publicznej i w lasach. Stanowiska tych roWlin powinny być zwalczane. Do 
gatunków niepoc>danych nalec>: barszcz montegazzego i sosnowskiego, niecierpek 
gruczołowaty i przyl>dkowy, rdestowiec ostrokoMczasty i sachaliMski; 

12) nieprzekraczalna 
linia zabudowy 

linia ograniczaj>ca obszar usytuowania budynku; czCWć kubaturowa (zamkniCta) budynku nie 
moce przekraczać linii zabudowy; 

13) obowi>zuj>ca 
linia zabudowy 

linia wyznaczaj>ca połocenie lica podstawowej bryły budynku; szczególne warunki kształtowania 
obowi>zuj>cej linii zabudowy reguluj> ustalenia szczegółowe; 

14) powierzchnia 
zabudowy  

obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie wykoMczonym na 
płaszczyznC poziom>, przyjmuj>c za podstawC: 
a) obrys parteru, jeceli jest on wiCkszy od rzutu pionowego obrysu Wcian fundamentowych, 

albo  
b) obrys Wcian fundamentowych, jeceli na poziomie terenu jest on wiCkszy od rzutu obrysu 

parteru;  
do powierzchni zabudowy wlicza siC powierzchnie wystCpuj>cych w obrCbie przyziemia 
takich elementów budynku jak: przeWwity, przejWcia i przejazdy (bramy), ganki, krucganki, 
loggie wgłCbne (cofniCte) i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz 
przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garace lub wiaty garacowe - stanowi>ce 
integraln> czCWć budynku, powierzchniC obiektów pomocniczych: budynki gospodarcze, 
garace, szopy, szklarnie, altany, itp.; 
do powierzchni zabudowy nie wlicza siC powierzchni budynków lub ich czCWci znajduj>cych 
siC ponicej poziomu terenu, powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnCtrznych, studzienek 
przy okienkach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, daszków, okapów dachowych, 
powierzchni nadwieszonych czCWci budynku powycej parteru, basenów i sztucznych oczek 
wodnych; 

15) przestrzeM 
publiczna 

teren otwarty (niezabudowany), objCty dostCpem ogólnym lub dostCpem publicznym, o 
funkcjach komunikacyjnych lub rekreacyjnych, umocliwiaj>cy spontaniczn> lub 
zorganizowan> aktywnoWć obywateli: indywidualn> i zbiorow>; 

16) reklama 
wbudowana 

miejsce lub urz>dzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów i znaków graficznych o 
charakterze informacyjnym lub marketingowym, stanowi>ca wtórny element wyposacenia 
elewacji, umieszczony na zakoMczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym; reklam> 
wbudowan> nie jest miejsce lub urz>dzenie, o którym mowa powycej, jeceli stanowi element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takce szyld o powierzchni do 0,3 m

2
; 

17) reklama wolno 
stoj>ca 

samodzielny obiekt przeznaczony wył>cznie do ekspozycji napisów, znaków graficznych i 
innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; reklama 
nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

18) rewitalizacja wieloletnie, zintegrowane działania, inicjowane i koordynowane przez np. samorz>d gminny, 
zmierzaj>ce do przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, w zdegradowanych 
czCWciach miasta, w celu poprawy jakoWci cycia mieszkaMców, przywrócenia ładu 
przestrzennego, wzrostu funkcjonalnoWci obszaru, a takce ocywienia gospodarczego i 
rozwoju miasta. Działania w sferze: materialno - przestrzennej dotycz> infrastruktury 
komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym mieszkaniowej, przekształceM funkcjonalnych, 
porz>dkowania przestrzeni publicznych; 

19) słup 
ogłoszeniowy 
tradycyjny 

noWnik informacji w formie walca o Wrednicy do 150 cm i wysokoWci do najwycszego punktu 
przekrycia nie przekraczaj>cej 360 cm, przekryty zadaszeniem płaskim lub w kształcie 
kopuły, stocka itp.; 

20) System Zieleni 
Miejskiej  

ci>gła struktura przestrzenna wi>c>ca ze sob> wartoWciowe i rócnorodne tereny zielone 
(takce zabudowane, głównie o niskiej intensywnoWci), zapewniaj>ca powi>zanie z 
odpowiednimi terenami  pozamiejskimi, zwłaszcza tworz>cymi krajowy system obszarów 
chronionych; struktura posiada okreWlone w planie specjalne rygory zagospodarowania, takie 
jak: odpowiednio ducy udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, ograniczenia wycinki 
drzew i krzewów, ograniczenia intensywnoWci i usytuowania nowej zabudowy; 

21) wartoWciowy 
drzewostan 

pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniaj>ce jedn> z ponicszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami oraz 

z wyj>tkiem zadrzewieM tworzonych przez gatunki niepoc>dane), 
b) drzewa i krzewy gatunków prawnie chronionych lub stanowi>ce pomniki przyrody, aleje i 

parki zabytkowe, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 296 ｦ Poz. 34 

 

c) drzewa rodzime i obce z podanych nicej rodzajów o obwodach pnia mierzonego na wys. 
130 cm: 

 powycej 200 cm: czeremcha zwyczajna, olsza, wierzba, 
 powycej 100 cm: brzoza, choina, daglezja, jesion, kasztanowiec, klon (z wyj>tkiem klonu 

jesionolistnego), modrzew, morwa, sosna, Wwierk, 
 powycej 50 cm: buk, cyprysik, d>b (z wyj>tkiem dCbu czerwonego), głóg, grab, iglicznia, 

jarz>b, jodła, leszczyna turecka, lipa, magnolia, platan klonolistny, wi>z, cywotnik;  
d) ponad piCcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyj>tkiem gatunków 

niepoc>danych, innych gatunków wymienionych w bazie „Gatunki obce. Polska baza 
danych.” Instytutu Ochrony Wrodowiska PAN oraz pospolitych gatunków: berberysów, 
bukszpanu, cyprysików, daglezji, forsycji, jaWminowców, kasztanowca, kolcowoju, 
ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, Wwierków, tawuł i tawułowca, 
topoli, winobluszczy, cylistka i cywotników;   

22) zamkniCcie 
kompozycyjne 

ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej,  posiadaj>ce walory kompozycyjne i 
estetyczne, obiektem budowlanym (grup> obiektów), ukształtowaniem powierzchni terenu 
lub zieleni> wysok>; 

23) zieleM izolacyjna pas zwartej zieleni wysokiej i niskiej, złoconej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia (w 
tym zimozielonych), oddzielaj>cej funkcjonalnie i optycznie obiekty uci>cliwe od terenów 
s>siednich; 

24) zieleM naturalna  istniej>ca zieleM wysoka i niska utrzymywana w stanie aktualnie istniej>cym z 
dopuszczeniem przyrodniczo uzasadnionych działaM sanitarnych; 

25) zieleM 
urz>dzona 

zespół rócnych elementów zieleni (drzewa, krzewy, byliny, trawniki) stanowi>cych 
skomponowan> całoWć przestrzenn>. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Przeznaczenie terenu: 

1) na obszarze ”lanu ustala się funkcję wiodącą - port morski i `ródlądowy, ”owiązany z gJównym kory-

tarzem komunikacyjnym miasta obudowanym usJugami, z sąsiedztwem obszarów nadwodnych 
i wodnych, z których czę`ć ”osiada warto`ci ”rzyrodniczo - krajobrazowe objęte ochronąŁ Na obsza-

rze planu obok funkcji portowych dopuszcza się rozwój funkcji stoczniowych; 
2) ”rzedmiotem rewitalizacji realizowanej zarówno jako inwestycja komunalna jak i ”rywatna, są mŁinŁ: 

budowa lub ”rzebudowa ukJadu komunikacyjnego wraz z ”rze”rawami mostowymi, budowa lub ”rze-

budowa infrastruktury technicznej, realizacja obiektów uwyteczno`ci ”ublicznej, renowacja substancji 
budowlanej i zabytków, budowa ”rzestrzeni ”ublicznych wraz z wy”osaweniem, w tym budowa lub 
modernizacja nabrzewy dla jednostek ”Jywających; 

3) na terenie objętym ”lanem zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

2. KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) wysoko`ć nowej zabudowy, na caJym obszarze ”lanu, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych dla 
”oszczególnych terenów elementarnych, realizować z dokJadno`cią ± 0,5 m; 

2) najniwszy ”oziom dostę”u technicznego i lokalizacji urządzeL infrastruktury technicznej w nowej za-

budowie, np. stacji transformatorowych, przepompowni, wentylatorni, itp.: 2,0 m n.p.m.; 

3) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego, n”Ł wiaty ”rzystankowe, kioskowiaty, budki telefoniczne, lam”y o`wie-

tlenia ulicznego, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe, warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla 
komunikacji: szynowej, koJowej, rowerowej i ”ieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów 
drogowychŁ źakaz lokalizowania kiosków wolno stojących; 

4) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków mieszkalnych, 
biurowych i usJug ”ublicznych od strony ulicy GdaLskiejŁ źakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji 
odgromowych, a takwe szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie wystają-
cych poza lico budynku; 

5) na terenach komunikacyjnych, w rejonach ruchu pieszego, zakaz lokalizacji reklam wolnostojących 
nie dotyczy tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych; 

6) zakazuje się montawu reklam na elewacjach i dachach zabytków objętych ochroną konserwatorską 
w s”osób ”rzesJaniający wystrój elewacji, z zastrzeweniem ”kt 7; 
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7) do”uszcza się reklamy wbudowane, o powierzchni do 1 m2, w s”osób nie ”rzesJaniający kom”ozycji 
i wystroju elewacji, zawierające grafikę informacyjno - reklamową okre`lającą: logo firmowe lub cha-

rakter ”rowadzonej dziaJalno`ci, w obiekcie i na dziaJce, na której reklama jest umieszczona; 

8) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam, szyldów oraz urządzeL 
technicznych na sJu”ach o`wietleniowych oraz reklam na obiektach usytuowanych ”rzy brzegach 
`ródlądowych dróg wodnych, obiektach mostowych, wiaduktach i w liniach rozgraniczających tereny 
komunikacyjne ulicy GdaLskiej; 

9) zakazuje się umieszczania reklamłbanerówłsiatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 
budynku, za wyjątkiem reklamłbanerówłsiatek reklamowych na rusztowaniach i ogrodzeniach, 

w trakcie ”rowadzonych robót budowlanych; 
10) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej, chyba we ustalenia szczegó-

Jowe mówią inaczej; 
11) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m, balkonów - do 1,3 mŁ Linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekra-

czalne dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, scho-

dów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy 
oraz ramp; 

12) do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL nawigacyjnych wg ”otrzeb, bez ograniczenia ich wy-

soko`ci; 
13) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną 110 kV; 

14) niezalewnie od ograniczeL wysoko`ciowych wynikających z ”kt 15 ustaleL ”lanu, wszystkie obiekty 
o wysoko`ci od 100,00 m nad poziom terenu, stanowią ”rzeszkody lotnicze; 

15) na obszarze objętym ”lanem obowiązują ograniczenia do”uszczalnej wysoko`ci: budynków, budowli, 
urządzeL i obiektów technologicznych, w tym urządzeL i obiektów lokalizowanych na dachach, 
z uwzględnieniem tzwŁ obiektów trudno dostrzegalnych, okre`lone w dokumentacji rejestracyjnej lot-

niska Szczecin - Śąbie, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
16) wszystkie obiekty na obszarze objętym ”lanem, widoczne z wód morskich wewnętrznych, swoją 

formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia `wiateJ nie mogą sugerować oznakowania nawigacyj-

nego oraz utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, a urządzenia o`wietleniowe nie mogą 
”owodować ”adania ”romieni bez”o`rednio na akwen w s”osób ”owodujący ｭo`le”ienieｬ nawigato-

rów jednostek ”JywającychŁ Ustalenie dotyczy takwe o`wietlenia eks”ozycyjnego zabudowy; 
17) regulacje i zmiany linii nabrzewa, budowa obiektów na wodach morskich wymagają stosowania ”ro-

cedur wynikających z ”rze”isów odrębnych - za”isy dla wód morskich nie są ustaleniami ”lanu; 

18) w obszarze wód `ródlądowych, w granicach rzek Parnicy, Regalicy (Odry Wschodniej) wraz z ich 
odgaJęzieniami, do”uszcza się ”rowadzenie ”rac związanych z utrzymaniem nalewytego stanu technicz-

nego koryt cieków naturalnych i kanaJów oraz za”ewnienia swobodnego s”Jywu wód ”owodziowych 
oraz lodówŁ Na wwŁ rzekach wraz z ich odgaJęzieniami do”uszcza się ”rowadzenie ”rac związanych z: 
a) wystawieniem brzegowego i ”Jywającego oznakowania nawigacyjnego, 
b) utrzymaniem międzywala, 
c) budową, ”rzebudową, remontem urządzeL wodnych sJuwących ksztaJtowaniu zasobów wodnych 

i korzystaniu z nich, mŁinŁ bulwarów, nabrzewy, dalb, ”omostów, ”rzystani, budowli regulacyjnych, 
wylotów urządzeL kanalizacyjnych sJuwących do w”rowadzania `cieków lub wody do cieków, 

d) ubez”ieczeniem brzegówŁ 

3. Zasady parcelacji: 

1) 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; 
2) do”uszcza się dzielenie lub Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie ich granic lub umowliwia ”rzyJą-

czenie do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu realizacji ustaleL ”lanu lub ”o”rawy warun-

ków zagospodarowania; 

3) ”rzebieg linii ”odziaJów dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi 
linii z rysunku planu. 
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4. Ochrona `rodowiska i ”rzyrody: 

1) a) czę`ć terenu objętego ”lanem, w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, jest ”oJowona w grani-

cach obszaru s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭŚolina Śolnej Odryｬ PLB320003 oraz w gra-

nicach s”ecjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚolna Odraｬ PLH32003; ”lanowane 
”rzedsięwzięcia w obszarze Natura 2000, realizuje się ”o ”rze”rowadzonym ”ostę”owaniu wynikają-
cym z ”rze”isów odrębnych, 
b) do”uszcza się funkcjonowanie, remonty, niezbędną rozbudowę, ”rzebudowę istniejącego legalnie 

zainwestowania terenu, jak n”Ł: drogi gJówne, drogi gJówne ruchu ”rzy`”ieszonego, drogi wodne 
i ”rzystanie weglugi `ródlądowej, istniejące skJadowisko elektrocie”Jowni i inne, w dostosowaniu 
do zmieniających się wymagaL s”oJecznych, gos”odarczych lub cywilizacyjnych, jak: ”arametry 
techniczno - eks”loatacyjne wynikające z najle”szej dostę”nej techniki (BAT), parametry wynika-

jące z klasy drogi, bez”ieczeLstwo ruchu, it”Ł, 
c) ”owywsze ustalenia nie dotyczą linii kolejowych ”oJowonych w terenach zamkniętych, na mocy 

”rze”isów odrębnych, gdzie tereny zamknięte nie ”odlegają kom”etencjom ”lanistycznym oraz 
innych terenów lub dziaJaL wyJączonych z ”lanowania na mocy ”rze”isów odrębnych; 

2) czę`ć terenu objętego ”lanem, w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, jest ”oJowona w źes”ole 
Przyrodniczo - Krajobrazowym ｭźaleskie Ięgiｬ, gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

3) na obszarze objętym ”lanem wystę”ują tereny ”ro”onowane do objęcia szczególnymi formami ochro-

ny przyrody: 

a) ｭźaleskie Ięgiｬ - Rezerwat Przyrody, 

b) ｭWielka Kę”a, MieleLska Iąka, SadliLskie Iąki, Cza”li Ostrówｬ - źes”óJ Przyrodniczo - Krajobrazowy; 

4) czę`ć terenu objętego ”lanem, w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, jest ”oJowona w obszarze 
otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, w której obowiązują rygory chro-

niące wystę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
5) na terenach objętych Systemem źieleni Miejskiej, oznaczonych na rysunku ”lanu, nie stanowiących 

terenów komunikacji, obowiązują nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 
a) zakazuje się zmniejszania ”owierzchni terenu biologicznie czynnej ”oniwej 50% ”owierzchni tere-

nu elementarnego, ”ojedynczej dziaJki lub innej jednostki bilansowej okre`lonej w ustaleniach 
szczegóJowych ”lanu, 

b) na dziaJkach zabudowanych, na których nie jest mowliwe zachowanie wymaganego udziaJu ”o-

wierzchni terenu biologicznie czynnej, do”uszcza się jego ”omniejszenie w zakresie niezbędnym 
do ”o”rawy funkcjonowania i wy”osawenia budynku lub terenu - niewiększe niw o 5% ”o-

wierzchni dziaJki, 
c) do”uszcza się lokalizację nowych i rozbudowę istniejących elementów infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, wraz z niezbędnymi obiektami inwynieryjnymi o ”owierzchni zabudowy do 30 m2, 

d) zakazuje się kanalizacji otwartych, naturalnych cieków wodnych, 
e) do”uszcza się na lokalizację nowych i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeL nawigacyj-

nych, umocnieL brzegowych oraz staJych stanowisk ”ostojowych, koniecznych do wykonywania 
i eks”loatacji tych urządzeL, 

f) ustalenia dla Systemu źieleni Miejskiej obowiązują równiew w ”rzy”adku nowego zagospodaro-

wania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
6) zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin oraz gatunków ro`lin niezgodnych z sie-

dliskiemŁ Istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków nie”owądanych lub niezgodnych 
z siedliskiem nalewy sukcesywnie eliminować i zastę”ować gatunkami rodzimymi; 

7) w nowych nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, ty”owe dla danego 
miejsca; 

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

wynieryjnych oraz wycinki do”uszczonej w ustaleniach szczegóJowych; 
9) na terenach zieleni le`nej gos”odarka le`na zgodna z ”lanem urządzenia lasu; 
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10) obowiązuje ochrona dziko wystę”ujących ro`lin i zwierząt oraz ich siedlisk, objętych ochroną na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych; 
11) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z eks”loatacji zabudowy i zagos”odarowania terenu ”owinny zamy-

kać się w granicach dziaJki ”rzynalewnejŁ Ochrona ”rzed haJasem winna być realizowana `rodkami 

technicznymi, bez konieczno`ci stosowania ekranów akustycznych, w szczególno`ci w strefie ochro-

ny ekspozycji E; 

12) skJadowanie materiaJów sy”kich oraz ”rowadzenie ”rac ”olegających na obróbce ”owierzchniowej, 
cięciu, s”awaniu materiaJów, it”Ł nalewy wykonywać w od”owiednich warunkach, mŁinŁ uwytkować 
hale ”rzemysJowe, stosować ogrodzenia ”laców skJadowych, ”landeki, zadaszenia skJadowisk, it”Ł; 

13) rozwiązania techniczne zabudowy winny uwzględniać szczególne warunki geologiczno - inwynierskie; 
14) w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonym na rysunku ”lanu, dla nowej 

zabudowy o charakterze staJym i nowego zagos”odarowania terenu, obowiązuje: 
a) ”odwywszenie ”oziomu terenu zabudowy, dróg, ”arkingów, ”laców skJadowych, nabrzewy i wy-

niesienie ”osadzki ”arteru budynków ”onad ”oziom wód ”owodziowych - najniwszą rzędną tere-

nów zabudowy i komunikacji ”odano w ustaleniach szczegóJowych, 
b) ”rojektowanie konstrukcji obiektów inwynierskich, w s”osób minimalizujący utratę stateczno`ci 

w przypadku powodzi, 

c) stosowanie materiaJów budowlanych o zwiększonej od”orno`ci na kontakt z wodą (n”Ł cegJa ce-

ramiczna, beton, wyroby cementowe, klinkier, terakota, kamieL, aluminium, PCV); 
15) na caJym obszarze ”lanu zaleca się retencję wód o”adowychŁ Śla inwestycji realizowanych z zabu-

dową, o ”owierzchni dachu ”owywej 1 000 m2, zastosowanie retencji wód o”adowych i ”o ich 
oczyszczeniu wykorzystanie do celów gos”odarczych lub zrzut do rzeki; 

16) na obszarach narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonych na rysunku planu, wykorzy-

stywanych ”od inwestycje budowlane, ”lanuje się uzdatnianie terenu ”o”rzez zJowenie na nim urobku 
z ”ogJębiania akwenów lub innych mas ziemnych, usuwanych bądu ”rzemieszczanych, w związku 
z realizacją inwestycji oraz innych do”uszczonych materiaJówŁ 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) ustala się granice stref ochrony konserwatorskiej, obejmujące tereny wskazane na rysunku ”lanu: 
a) granice strefy B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej, oznaczo-

ne na rysunku planu, 

b) strefą ś ochrony eks”ozycji objęto caJy obszar ”lanu; 
2) strefę ś ochrony eks”ozycji, ustalono dla caJej doliny Odry, od krawędzi wzgórz lewobrzewa do ”od-

stawy Wzgórz Bukowych, dla zagwarantowania, w zagos”odarowaniu terenów w granicach strefy, 

bez”o`rednich i ”o`rednich wglądów na dominanty krajobrazowe, tworzenie lokalnych wnętrz i otwarć 

widokowych, ochronę fizjonomii struktury ”rzestrzennej dolinyŁ 

W strefie ś istotne jest utrzymanie widoków wystę”ujących ”o”rzez wys”y: Grodzka, Iasztownia i obszar 
”ortu, z ”rzestrzeni ”ublicznych: z tarasów Nowego i Starego Miasta, WaJów Chrobrego, terenów komu-

nikacyjnych Międzyodrza, ”rawobrzewa i akwenów weglownychŁ 

Ochronie ”odlegają: 

a) dalekie widoki ”rzez sylwetę ”lanowanej zabudowy, 

b) widoki z ”rzestrzeni ”ublicznych: ulic, nabrzewy, ”laców, tarasów widokowych i ”rzestrzeni ziele-

ni urządzonej oraz mostów, estakad i szlaków wodnych, na zabytki i warto`ciowe zes”oJy krajo-

brazowe kulturowe i naturalne, dominanty kulturowe i krajobrazowe, 

c) widoki z ”unktów widokowych na ”anoramę miasta, 
d) ”rzed”ole i tJo widoku na wys”y; 

3) ustala się ochronę konserwatorską zabytków nie w”isanych do rejestru zabytków, chronionych ”la-

nem, objętych ewidencją konserwatorską, w tym obiektów zakwalifikowanych do wpisu do rejestru 

zabytków, wskazanych w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonych na rysunku ”lanu; 
4) ustala się ochronę obiektu, stanowiącego dobro kultury ws”óJczesnej, w zakresie ustalonym w usta-

leniach szczegóJowych i oznaczonego na rysunku ”lanu. 

6. Komunikacja: 

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

blicznych i wewnętrznych, ”oJączonych z ukJadem komunikacyjnym miasta; 
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2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniają 
nastę”ujące ulice: 
a) S.M.7073.KD.G, S.M.7074.KD.G, S.M.7075.KD.G, S.M.7080.KD.GP - ”owiązanie z lewobrzew-

ną i ”rawobrzewną czę`cią Szczecina i ”owiązanie ”ortu morskiego z zewnętrznym ukJadem dro-

gowym miasta (kierunek: GdaLsk, _winouj`cie, Gryfino, Stargard SzczeciLski); ulica w ciągu 
drogi krajowej nr 10, 

b) S.M.7076.KD.G, S.M.7077.KD.G, S.M.7078.KD.Z, S.M.7079.KD.Z - ”owiązanie czę`ci ”ortu 
i obszarów ”rodukcyjno - usJugowych usytuowanych na ”óJnoc od ulŁ GdaLskiej z gJówną osią 
komunikacyjną miasta i ”o”rzez ”lanowaną na miedzyodrzu Trasę NowogdaLską, ”owiązanie ob-

szaru ”lanu z autostradą A6 i ”rzedJuweniem obwodnicy `ródmie`cia; 
3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub 

zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego, warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, nie mniejszej niw ta, 
która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych, wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięciaŁ Śo oblicza-

nia za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych ”rzyjmuje się nastę”ujące 
wskauniki liczby miejsc ”ostojowych: 
Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaanik liczby miejsc 

parkingowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie nie mniej nic 1 

2. Mieszkania funkcyjne zwi>zane z 
usługami 

1 mieszkanie 1 

3. Hotele pracownicze 10 łócek  nie mniej nic 3 

4. Hotele, pensjonaty 10 łócek nie mniej nic 5 

5. Motele 1 pokój nie mniej nic 1 

6. Schroniska młodziecowe 10 łócek nie mniej nic 1 

7. Obiekty ekspozycyjno – handlowe 50 m
2
 pow. ekspozycyjno-

handlowej 
nie mniej nic 1 

8. Gastronomia 10 miejsc konsump. nie mniej nic 3 

9. Biura, urzCdy, banki 100 m
2
 pow. ucytkowej * nie mniej nic 3 

10. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. 1 gabinet nie mniej nic 1 

11. Domy parafialne 100 m
2
 pow. ucytkowej 1 

12. Place składowe, hurtownie, magazyny 2 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 

13. Zajezdnia autobusowa 3 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 

14. Zakłady produkcyjne, sortownia odpadów  5 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 

15. Rzemiosło  5 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 

16. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stanow. naprawcze 3 

17. Stacje paliw (z wył>czeniem 
samoobsługowych stacji paliw) 

1 obiekt 5 

18. Myjnie samochodowe 1 stanowisko do mycia 2 

19. Sale konferencyjne 5 ucytkowników nie mniej nic 1 

20. PrzystaM ceglarska 2 miejsca do cumowania nie mniej nic 1 

21. Usługi rócne 50 m
2
 pow. ucytkowej * nie mniej nic 1  

22. Obiekty rekreacyjno - sportowe 5 ucytkowników nie mniej nic 1 

23. Ogrody działkowe 3 ogrody nie mniej nic 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; 

4) realizację nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”o-

sobu uwytkowania obiektu istniejącego, warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia od-

”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”o-

trzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; 
5) w ”rzy”adku 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 ”owo-

dowania ograniczeL w ruchu ”ieszych; 
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6) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów ”rzyjmuje się nastę”ujące wskauniki 
liczby miejsc postojowych: 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaanik liczby miejsc 
postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie okreWla siC 

2. Mieszkania funkcyjne zwi>zane z usługami nie okreWla siC 

3. Hotele pracownicze 10 łócek  nie mniej nic 2,5 

4. Hotele, pensjonaty 100 łócek nie mniej nic 2 

6. Schroniska młodziecowe 10 łócek nie mniej nic 3 

7. Obiekty ekspozycyjno – handlowe 100 m
2
 pow. 

ekspozycyjno-handlowej 
nie mniej nic 0,5 

8. Gastronomia nie okreWla siC 

9. Biura, urzCdy, banki 100 m
2
 pow. ucytkowej * nie mniej nic 1,5 

10. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. nie okreWla siC 

11. Domy parafialne 100 m
2
 pow. ucytkowej 1 

12. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych ** nie mniej nic 0,5 

13. Zajezdnia autobusowa 10 zatrudnionych ** nie mniej nic 0,5 

14. Zakłady produkcyjne, sortownia odpadów  10 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 

15. Rzemiosło  10 zatrudnionych ** nie mniej nic 0,5 

16. Warsztaty pojazdów mechanicznych nie okreWla siC 

17. Stacje paliw  nie okreWla siC 

18. Myjnie samochodowe nie okreWla siC 

19. Sale konferencyjne nie okreWla siC 

20. PrzystaM ceglarska nie okreWla siC 

21. Usługi rócne nie okreWla siC 

22. Obiekty rekreacyjno - sportowe 5 ucytkowników 1 

23. Ogrody działkowe 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; 

7) w przypadku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to wynik za-

okrągla się, ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 0,5, natomiast koLcówki wywsze 
od 0,5, zaokrągla się w górę do liczby caJkowitej; 

8) wymogi okre`lone w ”kt 3 i 4 nie obowiązują: 
a) w ”rzy”adku budowy, ”rzebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu bu-

dowlanego (takwe tymczasowego), it”Ł wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe do 1 miejsca ”osto-

jowego, 

b) w ”rzy”adku obiektów tymczasowych lub w związku z uwytkowaniem sezonowym (n”Ł letnie 
ogródki gastronomiczne, it”Ł) i eks”ozycjami ”lenerowymi, 

c) o ile ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych stanowią inaczej; 
9) ”rzebiegi `ciewek rowerowych i ciągów ”ieszych, ”okazane na rysunku ”lanu, są ”rzebiegami przybli-

wonymiŁ Ustalenie lokalizacji `ciewki rowerowej w ”rzekroju ”asa drogowego nastą”i na eta”ie ”rojek-

tu budowlanego ulicy; 

10) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych, wskazanych na rysunku ”lanu, do”uszcza się równiew ”ro-

wadzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych; 
11) do”uszcza się ”rowadzenie `ciewek rowerowych w formie ciągów ”ieszo rowerowych, chyba we usta-

lenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
12) do”uszcza się dostę” drogą wodną do terenów elementarnych znajdujących się w obszarze ”lanuŁ 

7. Infrastruktura techniczna: 

1) linie rozgraniczające ulic, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszych i ”ieszo jezdnych, ”laców ”ublicz-

nych, `ciewek rowerowych, wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być 
prowadzone 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, obsJugującego dany teren elementarny; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbrojenia terenu ”oza liniami rozgraniczającymi ulic, na warunkach 

okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
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4) 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; 

5) zao”atrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejących i ”ro-

jektowanych magistrali i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych w ulicach: śskadrowa, GdaLska; 
6) system wodociągowy nalewy realizować: 

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

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rzepisami o obronie cywilnej, 

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

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
7) od”rowadzanie `cieków sanitarnych do istniejącej i ”rojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - 

tJocznej i dalej do systemu kanalizacyjnego Międzyodrza; 
8) od”rowadzanie wód o”adowych, z ”referencją dla retencjonowania tych wód i ich wykorzystania 

gos”odarczego oraz wód chJodniczych i technologicznych, istniejącą lub ”rojektowaną kanalizacją 
deszczową, ”o”rzez istniejące lub ”rojektowane urządzenia ”odczyszczające wy”osawone w se”arato-

ry substancji ro”o”ochodnych, do rzeki: Odry, Regalicy, Parnicy, ŚuLczycy, Regaliczki lub kanaJów 
”ortowych lub bez”o`rednio do gruntu, ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących 
w”rowadzania `cieków do wód lub do ziemi; 

9) od”rowadzenie `cieków i wód zaolejonych ze statków, wydzieloną kanalizacją z urządzeniami ”rzyJą-
czeniowymi na nabrzewu lub ”o”rzez jednostki ”Jywające i trans”ort drogowy do oczyszczalni `cie-

ków ｭOstrów GrabowskiｬŁ Śo”uszcza się ”rzekazywanie innych od”adów olejowych odbieranych ze 
statków do instalacji innych niw ｭOstrów Grabowskiｬ; 

10) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, w zakresie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej, do”uszcza się zastosowanie tymczasowych rozwiązaL lokalnych i indywidualnychŁ W zakresie 

sieci: kanalizacyjnej (zbiorniki bezod”Jywowe) i wodociągowej obowiązuje szczegóJowe roz”oznanie 
warunków hydrogeologicznych; 

11) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej rozdzielczej, `redniego ci`nienia, zasila-

nej z istniejących lub ”rojektowanych magistrali i gJównych rozdzielczych sieci gazowych `redniego 
ci`nienia, w ulicach: śskadrowa, GdaLska; 

12) zao”atrzenie w cie”Jo z sieci cie”lnej zasilanej z istniejącej lub ”rojektowanej magistrali cie”lnej oraz 
”o”rzez lokalne uródJa cie”Ja, w tym takwe wykorzystujące energię ze uródeJ odnawialnych; 

13) do”uszcza się jako dodatkowe zao”atrzenie w cie”Jo, indywidualne instalacje uzyskania energii ze 

uródeJ odnawialnych, s”eJniających warunki ochrony `rodowiska; 
14) zakazuje się instalowania nowych lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe, w obiektach no-

wych i ”oddawanych ”rzebudowieŁ Ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu-

”eJniające uródJo cie”Ja; 
15) zasilanie w energię elektryczną, z istniejących lub ”rojektowanych elektroenergetycznych linii kablo-

wych i napowietrznych 15 kV i 0,4 kV, ”o”rzez istniejące lub ”rojektowane stacje transformatorowe 
15/0,4 kV. Do”uszcza się lokalizację tymczasowych wolno stojących stacji transformatorowych 
15/0,4 kV na okres realizacji inwestycji; 

16) w obszarze objętym ”lanem ”rzebiegają na”owietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego na”ięcia 
110 kV, oznaczone na rysunku planu, wraz z zasięgiem ich ”otencjalnego oddziaJywania; 

17) obsJuga telekomunikacyjna, z istniejących i ”rojektowanych rozdzielczych linii kablowych i na”o-

wietrznych wraz z kanalizacją teletechniczną, ws”ólną dla wszystkich o”eratorów; 
18) do”uszcza się budowę stacji bazowych telefonii komórkowej, jako ws”ólnych urządzeL dla wszyst-

kich o”eratorów, urządzeL elektroenergetycznych i urządzeL radiowych nadawczo - odbiorczych na 

caJym obszarze ”lanu, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
19) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych ”osesjach, w ”omieszczeniach lub jako obudowane; s”osób gromadzenia od”adów winien za-

”ewnić selektywną zbiórkę od”adów; 
20) w terenach elementarnych stanowiących korytarze infrastruktury technicznej, i na czę`ci terenów 

”rzylegających do korytarzy infrastruktury technicznej, do linii zabudowy, do”uszcza się lokalizację 
inwynieryjnych urządzeL sieciowych, obsJugujących ustalone w ”lanie funkcje; 

21) nowe i przebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, chyba we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczej; ustalenie to nie dotyczy wymienionych w ustaleniach szczegóJowych 
linii 110 kV; 

22) 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; 
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23) do”uszcza się ”rzebudowę ”rzewodów infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rze-

biegów i budowę nowej sieci w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 

24) na obszarze ”lanu do”uszcza się wariantowo, dwie nowe lokalizacje instalacji do ”rzeksztaJcania, 
unieszkodliwiania lub odzysku od”adów komunalnych z funkcjami towarzyszącymi, co oznacza, we 
roz”oczęcie realizacji wwŁ inwestycji na jednym ze wskazanych terenów, wyklucza mowliwo`ć budo-

wy analogicznej instalacji na drugim terenie wskazanym w ”lanie, gdzie ustalenia szczegóJowe w tym 
zakresie tracą moc; 

25) na caJym obszarze ”lanu obowiązuje likwidacja sieci, ”rzyJączy i instalacji infrastruktury technicznej, 

wyJączonych z eks”loatacji; 
26) czę`ć obszaru ”lanu objęta jest strefą ochrony ”o`redniej zewnętrznej ujęcia wody ”odziemnej ｭźdrojeｬŁ 

Na terenie ochrony ”o`redniej zewnętrznej ujęcia wody obowiązują zakazy zgodnie z decyzją Woje-

wody SzczeciLskiego z dnia 12 kwietnia 1994 r., znak: OSB - 9/6226/2/94 (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 12, poz. 208). 

8. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej: 

1) obowiązuje utrzymanie istniejących urządzeL i budowli ochronnych wskazanych na terenach elemen-

tarnych i oznaczonych na rysunku ”lanu, do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania schronów 
z uwzględnieniem wymogów obrony cywilnejŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny 
S.M.7001.PUw 
Ostrów Grabowski 

powierzchnia 45,46 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowo – składowa z dostCpem do akwenów ceglownych, usługi 
logistyczne, terminal kontenerowy, z funkcjami towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC produkcjC i usługi produkcyjne, 
3) nabrzece przeładunkowo – składowe, 
4) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej, 
5) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 30 m n.p.t., wysokoWć budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych,  
5) najnicszy poziom terenów zabudowy 1,85 m n.p.m., 
6) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca – nabrzece utwardzone,  
7) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolno stoj>cych i wbudowanych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu działki do drogi publicznej i akwenu 
ceglownego, 

2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki -  10 ha,  
3) minimalna szerokoWć frontu działki - 200,0 m, k>t nachylenia granic nowo 

wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio przylegaj>cego pasa 

drogowego 75   105 ; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu morskiego, 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu, 
4) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7078.KD.Z - z zastrzeceniem pkt 2, 
2) obsługa z terenu S.M.7078.KD.Z (w tym takce obsługa poprzez teren 

S.M.7103.KK) ograniczona do nie wiCcej nic piCciu poł>czeM, 
3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
4) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
uzbrojenia w terenach: S.M.7078.KD.Z, S.M.7001.PUw, 
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2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna oraz kolektory wód 
deszczowych  0,5 m –  0,8 m – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy sieci i kolektorów w nowej lokalizacji, 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

5) istniej>ce przepusty dla rowów melioracyjnych - do zachowania, przebudowy, 
rozbudowy, remontu, 

6) projektowana kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków 
sanitarnych, 

7) projektowane przepompownie Wcieków sanitarnych, 
8) planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV, 
9) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 
10) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV. 
 

§ 8. Teren elementarny 
S.M.7002.KM 

Ostrów Grabowski 
powierzchnia 1,09 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) teren komunikacji miejskiej - pCtla autobusowa, inwestycja celu publicznego, 
2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce funkcji podstawowej: gastronomia, handel, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC parkingu dla samochodów osobowych i rowerów, na 

czCWci terenu, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) powierzchnia zabudowy do 3 % powierzchni terenu, 
2) wysokoWć zabudowy do 8 m n.p.t.,  
3) dachy o parametrach dowolnych, 
4) urz>dzenia pCtli autobusowej na powierzchni nie wiCkszej nic 50 % powierzchni 

terenu, 
5) pCtla autobusowa w zespole zieleni, parkingi z obudow> kacdych 15 miejsc 

zieleni> wysok> i Wredni>, 
6) najnicszy poziom terenów zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m.; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) powierzchnia terenu biologicznie czynna: min. 15 % powierzchni terenu, 
2) zaleca siC zachowanie istniej>cych skupin drzew i ich wkomponowanie w 

zagospodarowanie terenu, 
3) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu, 
5) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja obsługa z  terenu S.M.7078.KD.Z;  
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 

odprowadzanie wód opadowych w oparciu o  projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: S.M.7078.KD.Z,  S.M.7001.PUw, 

2) projektowana kanalizacja deszczowa, 
3) planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV. 

 

§ 9. Teren elementarny 
S.M.7003.PUw 
Ostrów Grabowski 

 powierzchnia 13,87 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowo – składowa z dostCpem do akwenów ceglownych, usługi 
logistyczne,  

2) dopuszcza siC produkcjC i usługi produkcyjne, 
3) nabrzece przeładunkowo – składowe, 
4) nabrzece pasacerskie, baza dla statków wycieczkowych i promów morskich, 

obsługa ruchu pasacerskiego, 
5) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu;  

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWci zabudowy do 30,0 m. n. p. t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów 

wg potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
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4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) najnicszy poziom terenów zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 
6) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 

nabrzecy i utwardzenie nabrzeca;  
3. zasady parcelacji minimalna powierzchnia działki - 5,0 ha; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1)  powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu, 
4) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7078.KD.Z - z zastrzeceniem pkt 2, 
2) dopuszcza siC obsługC poprzez tereny S.M.7001.PUw i/lub S.M.7007.PUw,  
3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
4) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie wód opadowych w oparciu o  projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: S.M.7078.KD.Z, S.M.7001.PUw, S.M.7002.KM, 

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini>    
kablow> 15 kV, 

3) planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV, 
4) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
5) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 
6) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych. 

 

§ 10. Teren elementarny 
S.M.7004.ZN 

Wyspa Wielka KCpa 
powierzchnia 9,64 ha 

1. przeznaczenie terenu zieleM naturalna; 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych, 
3) zakaz melioracji i niwelacji terenu, 
4) dopuszcza siC korekty linii brzegowej  - nabrzece naturalne,  
5) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz parcelacji terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu, 
2) czCWć terenu objCta planowanym Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym 

„Wielka KCpa, MieleMska Ł>ka, SadliMskie Ł>ki, Czapli Ostrów”, oznaczonym na 
rysunku planu, obowi>zuje zakaz oddziaływania na układ wodny obiektu lub 
otoczenia prowadz>cy do zmiany stanu istniej>cego, 

3) czCWć terenu objCta obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina 
Dolnej Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

4) zachowanie roWlinnoWci przybrzecnej, 
5) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
6) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

6. komunikacja dostCp poprzez przyległe morskie wody wewnCtrzne – Przekop MieleMski; 
7. infrastruktura techniczna dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 

nawigacyjnych. 

 

§ 11. Teren elementarny 
S.M.7005.ZN 

Wyspa Wielka KCpa 
powierzchnia 7,58 ha 

1. przeznaczenie terenu zieleM naturalna;  
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2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych, 
3) zakaz melioracji i niwelacji terenu, 
4) dopuszcza siC korekty linii brzegowej - nabrzece naturalne,  
5) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty  Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu, 
2) czCWć terenu objCta planowanym Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym 

„Wielka KCpa, MieleMska Ł>ka, SadliMskie Ł>ki, Czapli Ostrów”, oznaczonym na 
rysunku planu, obowi>zuje zakaz oddziaływania na układ wodny obiektu lub 
otoczenia prowadz>cy do zmiany stanu istniej>cego, 

3) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 
Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

4) zachowanie roWlinnoWci przybrzecnej, 
5) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
6) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja dostCp poprzez przyległe morskie wody wewnCtrzne – Przekop MieleMski; 
7. infrastruktura techniczna dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 

nawigacyjnych. 

 

§ 12. Teren elementarny 
S.M.7006.USw 

Wyspa Wielka KCpa 
 powierzchnia 1,07 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) nabrzece sportowo - rekreacyjne ogólnodostCpne dla jednostek pływaj>cych, 
2)  ci>g pieszo rowerowy ogólnodostCpny; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyj>tkiem zespołu sanitarnego przy nabrzecu i 
budynków infrastruktury incynieryjnej, zblokowanych we wspólnej kubaturze, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 
3) powierzchnia zabudowy do 80 m

2
, 

4) wysokoWć zabudowy do okapu - do 5,0 m n.p.t., 
5) dachy o parametrach dowolnych, 
6) zabudowa pawilonowa, materiały wykoMczeniowe i technologie budowlane 

tradycyjne, 
7) najnicsza rzCdna poziomu zabudowy 1,6 m n.p.m., 
8) zespół sanitarny z toaletami i natryskami, 
9) zagospodarowanie nabrzeca mał> architektur>: stanowiska do grillowania, 

siedziska i stoły biesiadne pod wiatami i/lub na wolnym powietrzu, lokalizowane 
wzdłuc nabrzeca ceglarskiego, drewniane pomosty i platformy na palach, 

10) dopuszcza siC regulacjC linii brzegowej, 
11) dopuszcza siC utwardzenie nabrzeca i budowC pomostów oraz innych obiektów 

niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca sportowo - rekreacyjnego, 
12) ci>g pieszo rowerowy o szerokoWci do 6,0 m wykonać jako pomost drewniany na 

palach, 
13) zakaz wygradzania terenu; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu, 
2) czCWć terenu objCta obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina 

Dolnej Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 
3) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja dostCp drog> wodn> przez morskie wody wewnCtrzne – Przekop MieleMski; 
7. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, elektroenergetycznych i 

kanalizacji Wciekowej obsługuj>cych zespół sanitarny i stanowiska postojowe 
jednostek pływaj>cych, 

2) dopuszcza siC budowC sieci: wodoci>gowej, elektroenergetycznej i 
telekomunikacyjnej, 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zbiornik gazu lub 
oleju opałowego oraz lokalnej oczyszczalni Wcieków, budowC sieci gazowej lub 
sieci na olej opałowy – obsługuj>cych obiekty usług rekreacyjno-wypoczynkowych 
w rejonie Placy MieleMskiej (w granicach planu: „MiCdzyodrze Wielka KCpa”), 
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4) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi obiektów i urz>dzeM 
nawigacyjnych, 

5) odprowadzanie wód opadowych po podczyszczeniu do Przekopu MieleMskiego. 

 
 

§ 13. Teren elementarny 
S.M.7007.PUw 
Ostrów Grabowski 

powierzchnia 62,39 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowo – składowa z dostCpem do akwenów ceglownych, usługi 
logistyczne,  

2) dopuszcza siC produkcjC i usługi produkcyjne,  
3) nabrzece przeładunkowo – składowe, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 30 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych,  
5) najnicsza rzCdna terenu zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 
6) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 

nabrzecy i utwardzenie nabrzeca, 
7) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolno stoj>cych i wbudowanych. 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu do akwenu ceglownego i drogi publicznej 
poprzez drogC wewnCtrzn>,  

2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 10 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki 200,0 m, k>t nachylenia granic wydzielonej 

działki w stosunku do osi bezpoWrednio przylegaj>cego pasa drogowego 75 105 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) zaleca siC utrzymanie istniej>cych skupin drzew na północnym i południowym 

skraju terenu, 
3) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
4) czeWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu, 
5) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa terenu z drogi wewnCtrznej S.M.7098.KDW, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC - z zastrzeceniem pkt 3 - na podstawie 

wymagaM ustalonych w § 6 ust 6, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC czCWci miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

na terenie S.M.7010.KS, lecz nie wiCcej nic 10 % obliczonego zapotrzebowania, 
4) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
uzbrojenia w terenach: S.M.7078.KD.Z, S.M.7079.KD.Z, S.M.7098.KDW, 
S.M.7103.KK, 

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini>    
kablow> 15 kV, 

3) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych. 
 
 

§ 14. Teren elementarny 
S.M.7008.PUw 

Łasztownia 
powierzchnia 26,18 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowo – składowa z dostCpem do akwenów ceglownych, usługi 
logistyczne, 

2) dopuszcza siC produkcjC i usługi produkcyjne, 
3) nabrzeca przeładunkowo - składowe; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 30,0 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych,   
5) adaptacja zabudowy zabytkowej, 
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6) utrzymanie i ochrona zabytku, elewatora zbocowego „Ewa”, dla którego 
obowi>zuj>: 
a) zachowanie gabarytów wielobryłowego budynku składaj>cego siC z trzech 

prostopadłoWciennych  brył – skrajnych magazynów z silosami i Wrodkowej, 
wycszej, zrócnicowanej wysokoWciowo maszynowni, 

b) zachowanie kompozycji elewacji, bez detalu, z otworami okiennymi ostatniej 
kondygnacji i asymetrycznie rozmieszczonymi osiami okiennymi w stosunku do 
bryły maszynowni, 

c) utrzymanie: 16 - polowych podziałów okien maszynowni, na elewacjach silosów: 
okien i pasm okiennych, i caluzji stałych zamontowanych w pasmach okiennych, 

d) utrzymanie betonowego wykoMczenia elewacji, odmiennej faktury na elewacjach 
maszynowni i silosów,  

e) zakaz przesłaniania elewacji elewatora, m.in. reklamami, wielkogabarytow> 
kompozycj> graficzn>,  itp., 

f) zaleca siC oWwietlenie ekspozycyjne zabytku, 
7) utrzymanie i ochrona zabytku, budynku administracyjnego ul. Hryniewieckiego 26 

na nabrzecu Zbocowym, dla którego obowi>zuj>: 
a) zachowanie bryły budynku z dachem stromym czterospadowym, zakaz 

dobudowy i nadbudowy, 
b) utrzymanie pokrycia dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 

zachowanie regularnie rozmieszczonych wystawek nakrytych dachami płaskimi, 
c) utrzymanie kompozycji elewacji z wejWciem frontowym na osi, z portalem 

zwieMczonym rzeabiarskim kluczem oraz płaskorzeab> przedstawiaj>c> statek 
w 2 – kondygnacji, 

d) zachowanie liczby, rozmieszczenia i wykroju otworów okiennych oraz jednolitej 
stolarki okiennej, 

8) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 
nabrzecy - nabrzece utwardzone, 

9) na terenie dwa schrony obrony cywilnej pod budynkiem do utrzymania, dopuszcza 
siC zmianC sposobu ucytkowania schronów z uwzglCdnieniem wymogów obrony 
cywilnej; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu do akwenu ceglownego i drogi wewnCtrznej,   
2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 5 ha,  
3) minimalna szerokoWć frontu wydzielonej działki - 200,0 m, 
4) k>t nachylenia granic wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio 

przylegaj>cego pasa drogowego 85   95 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
2) ustala siC ochronC zabytku – elewatora zbocowego „Ewa”, pomiCdzy nabrzecem 

Zbocowym a ul. Hryniewieckiego, ujCtego w ewidencji konserwatorskiej i 
kwalifikowanego do wpisu do rejestru zabytków, oznaczonego na rysunku planu, 

3) ustala siC ochronC zabytku - budynku administracyjnego ul. Hryniewieckiego 26 na 
nabrzecu Zbocowym, ujCtego w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonego na 
rysunku planu; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7082.KD.L poprzez drogi wewnCtrzne na terenie 
S.M.7026.PUw,PU, 

2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6, 

3) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 

odprowadzanie wód opadowych w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w terenach: 
S.M.7008.PUw, S.M.7026.PUw,PU, 

2) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych i wód deszczowych – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w 
nowych lokalizacjach, 

3) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

5) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 15. Teren elementarny 
S.M.7009.KPS 

Łasztownia 
powierzchnia 0,02 ha 

1. przeznaczenie terenu przepompownia Wcieków; 
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2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, za wyj>tkiem obiektów i urz>dzeM przepompowni, 
2) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 5,0 m n.p.t.,  
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) obsadzenie zieleni> Wredni> wzdłuc granic terenu; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 30 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 
1) obsługa terenu z ulicy Bytomskiej ujCtej w miejscowym planie „MiCdzyodrze 

Wyspa Grodzka - Łasztownia”, 
2) nie obowi>zuj> wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu. 

 

§ 16. Teren elementarny 
S.M.7010.KS 

Ostrów Grabowski 
 powierzchnia 4,02 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) parking dla samochodów ciCcarowych i osobowych z baz> dyspozycyjno – 
obsługow>, 

2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce: gastronomia, handel, 
3) dopuszcza siC parking dla rowerów, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy    
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 10 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do okapu frontowego do 10 m n.p.t., 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) zespół sanitarny z toaletami i natryskami, wbudowany w bazC dyspozycyjno – 

obsługow>, 
6) parkingi z obudow> kacdych 15 miejsc postojowych zieleni> wysok> i Wredni> lub 

zachowanie istniej>cych drzew wzdłuc granic terenu, 
7) najnicsza rzCdna terenu zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m.; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
3) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa terenu z drogi wewnCtrznej S.M.7098.KDW, 
2) dopuszcza siC jedno poł>czenie z terenem S.M.7079.KD.Z; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> oraz odprowadzanie Wcieków 
sanitarnych i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
uzbrojenia w terenach: S.M.7078.KD.Z, S.M.7079.KD.Z, S.M.7098.KDW, 

2) wody opadowe przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wymagaj> 
podczyszczenia. 

 

§ 17. Teren elementarny 
S.M.7011.PUw,ON,KN,E 

Ostrów Grabowski 
powierzchnia 17,04 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowo – składowa z dostCpem do akwenów ceglownych, usługi 
logistyczne, dopuszcza siC produkcjC i usługi produkcyjne, 

2) instalacja do przekształcania, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów 
komunalnych z funkcjami towarzysz>cymi – inwestycja celu publicznego, 

3) oczyszczalnia Wcieków sanitarnych, instalacja do separacji, przekształcania, 
unieszkodliwiania zanieczyszczeM z funkcjami towarzysz>cymi – inwestycja celu 
publicznego, 

4) stacja zasilaj>ca elektroenergetyczna wysokich napiCć z funkcjami 
towarzysz>cymi, 

5) nabrzeca przeładunkowo – składowe, 
6) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 70 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg potrzeb technologicznych, wysokoWć 

zabudowy do 30,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
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5) dopuszcza siC zmiany linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC nabrzeca, 
długoWć nabrzeca utwardzonego wg potrzeb technologicznych, 

6) najnicsza rzCdna terenu nowej zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 
7) zagospodarowanie terenu i nabrzeca przystosowane do odbioru Wcieków i 

odpadów z jednostek pływaj>cych i transportu l>dowego, oraz odbioru produktów 
ubocznych procesu utylizacji odpadów; 

3. zasady parcelacji podział terenu wg zapotrzebowania technologicznego poszczególnych struktur 
funkcjonalnych, minimalna wielkoWć działki 1 ha; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7079.KD.Z i/lub z terenu S.M.7078.KD.Z, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7078.KD.Z, 
S.M.7079.KD.Z,  

2) projektowana elektroenergetyczna stacja zasilaj>ca wysokiego napiCcia GPZ 
„Ostrów Grabowski”, 

3) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca oczyszczalnia Wcieków sanitarnych, wód zaolejonych i ropopochodnych – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

5) odprowadzenie wód opadowych po oczyszczeniu do rzeki DuMczycy, 
6) planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV, 
7) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
8) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV, 
9) projektowana sieć cieplna, kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków 

sanitarnych, 
10) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych. 

 

§ 18. Teren elementarny 
S.M.7012.WM 
Kanał Wrocławski 

powierzchnia 5,31 ha 

1. przeznaczenie terenu akwen ceglowny ceglugi morskiej – inwestycja celu publicznego ponadlokalnego 
- teren przeznaczony do wł>czenia do toru wodnego; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, 
2) maksymalna szerokoWć kanału 150 m; 

3. zasady parcelacji zakaz podziału terenu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 
wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków, 

2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
3) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. komunikacja dostCp poprzez teren S.M.7017.PUw,PU i/lub drog> wodn>; 
6. infrastruktura techniczna zakaz lokalizacji i prowadzenia urz>dzeM i instalacji. 

 

§ 19. Teren elementarny 
S.M.7013.WM 

rzeka Parnica 
powierzchnia 0,15 ha 

1. przeznaczenie terenu akwen ceglowny ceglugi morskiej – inwestycja celu publicznego ponadlokalnego 
- teren przeznaczony do wł>czenia do toru wodnego; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, 
2) maksymalna szerokoWć kanału 150 m; 

3. zasady parcelacji zakaz podziału terenu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 
wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków, 
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2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
3) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. komunikacja dostCp poprzez teren S.M.7017.PUw,PU i/lub drog> wodn>; 
6. infrastruktura techniczna zakaz lokalizacji i prowadzenia urz>dzeM i instalacji. 

 

§ 20. Teren elementarny 
S.M.7014.WM 

rzeka Parnica 
powierzchnia 2,34 ha 

1. przeznaczenie terenu akwen ceglowny ceglugi morskiej – inwestycja celu publicznego ponadlokalnego 
- teren przeznaczony do wł>czenia do toru wodnego; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, 
2) maksymalna szerokoWć kanału 150 m; 

3. zasady parcelacji zakaz podziału terenu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 
wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków, 

2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
3) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. komunikacja dostCp poprzez teren S.M.7016.PUw,PU i/lub drog> wodn>; 
6. infrastruktura techniczna planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

 

§ 21. Teren elementarny 
S.M.7015.KPD 
Ostrów Grabowski 

powierzchnia 0,04 ha 

1. przeznaczenie terenu pompownia wód deszczowych; 
2. kształtowanie zabudowy      

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, za wyj>tkiem obiektów i urz>dzeM pompowni, 
2) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do okapu do 5,0 m n.p.t.,  
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) obsadzenie zieleni> Wredni> wzdłuc granic terenu; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 30 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 
1) obsługa z terenu S.M.7078.KD.Z lub poprzez teren S.M.7011.PUw,ON,KN,E, 
2) nie obowi>zuj> wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna istniej>ca pompownia wód deszczowych – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu. 

 
 

§ 22. Teren elementarny 
S.M.7016.PUw,PU 

Ostrów MieleMski 
powierzchnia 81,06 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowo – składowa z funkcjami towarzysz>cymi, usługi 
logistyczne, 

2) dopuszcza siC: produkcjC, usługi produkcyjne,  
3) nabrzeca przeładunkowo – składowe obsługuj>ce m.in. statki wielkogabarytowe, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 30 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt. 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych,  
5) najnicsza rzCdna terenu zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 
6) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 

nabrzecy i utwardzanie nabrzeca,  
7) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolno stoj>cych i wbudowanych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi publicznej, 
2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 10 ha,  
3) minimalna szerokoWć frontu wydzielonej działki - 200,0 m, k>t nachylenia granic 

nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio przylegaj>cego pasa 
drogowego i linii brzegowej 75 105 ; 
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4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) zaleca siC utrzymanie istniej>cych skupin drzew,  
3) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu, 
5) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7079.KD.Z oraz z dróg wewnCtrznych, 
2) obsługa z terenu S.M.7079.KD.Z (w tym takce obsługa poprzez teren 

S.M.7103.KK) ograniczona do nie wiCcej nic 4 poł>czeM, z których co najmniej 
dwa musz> być usytuowane naprzeciwko poł>czeM terenu S.M.7017.PUw,PU z 
terenem S.M.7079.KD,Z, 

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6, 

4) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 

odprowadzenie wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: S.M.7079.KD.Z, S.M.7103.KK, 

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 
kablow> 15 kV, 

3) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
4) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 23. Teren elementarny 
S.M.7017.PUw,PU 

Ostrów MieleMski 
powierzchnia 50,33 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowo – składowa z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC produkcjC, usługi: produkcyjne, logistyczne, 
3) nabrzeca przeładunkowo – składowe, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 30 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych,  
5) najnicsza rzCdna terenu zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 
6) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 

i utwardzanie nabrzecy,  
7) dopuszcza siC lokalizacjC, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych, linii elektroenergetycznych i sieci uzbrojenia podziemnego, 
8) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolno stoj>cych i wbudowanych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu wydzielonej działki do akwenu ceglownego i 
drogi publicznej, 

2) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 10 ha,  
3) minimalna szerokoWć frontu wydzielonej działki - 150,0 m, k>t nachylenia granic 

nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio przylegaj>cego pasa 
drogowego 75   105 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) zaleca siC utrzymanie istniej>cych skupin drzew,  
3) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu, 
5) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7079.KD.Z oraz z dróg wewnCtrznych, 
2) obsługa z terenu S.M.7079.KD.Z ograniczona do nie wiCcej nic 4 poł>czeM, z 

których co najmniej dwa musz> być usytuowane naprzeciwko poł>czeM terenu  
S.M.7016.PUw,PU z terenem S.M.7079.KD.Z, 

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6, 

4) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 
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7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w 
terenie S.M.7079.KD.Z,  

2) projektowana kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
3) projektowane przepompownie Wcieków sanitarnych, 
4) planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV, 
5) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
6) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 

kablow> 15 kV, 
7) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 24. Teren elementarny 
S.M.7018.PUw 

Łasztownia 
powierzchnia 19,54 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowo – składowo - bazowa z dostCpem do akwenów 
ceglownych, z funkcjami towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC: produkcjC, usługi produkcyjne, usługi logistyczne, usługi zwi>zane 
z obsług> i utrzymaniem toru wodnego, 

3) nabrzeca przeładunkowo – składowe, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 25,0 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 

nabrzecy Kanału Wrocławskiego i utwardzanie nabrzeca, 
6) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolno stoj>cych i wbudowanych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do akwenu 
ceglownego i dróg publicznych, 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej  działki - 1 ha,  
3) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej  działki - 100,0 m, 
4) k>t nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio 

przylegaj>cego pasa drogowego 90  (± 10 ); 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7083.KD.L (ul. Ks. Kujota), 
2) dopuszcza siC obsługC z ulicy S.M.7078.KD.Z poprzez nie wiCcej nic trzy zjazdy, 
3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
4) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
uzbrojenia w terenach: S.M.7076.KD.G, S.M.7078.KD.Z, S.M.7083.KD.L, 
S.M.7018.PUw, S.M.7021.PU, 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji,  

3) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych do Parnicy i Kanału 
Wrocławskiego,  

5) istniej>ce kolektory deszczowe  0,45 m - 0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy kolektorów w nowej lokalizacji,  

6) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji 

7) istniej>ce pompownie wód deszczowych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy pompowni w nowej lokalizacji, 

8) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
9) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 
10) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV, 
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11) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych, 
12) dopuszcza siC budowC nowych pompowni wód deszczowych. 

 
§ 25. Teren elementarny 

 
S.M.7019.PU 

Łasztownia 
powierzchnia 15,50 ha 

S.M.7020.PU 
Łasztownia 

powierzchnia 4,78 ha 

S.M.7021.PU 
Łasztownia 

powierzchnia 5,98 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo - składowa, przeładunkowa, z funkcjami 
towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, 
3) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 30,0 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) na terenie S.M.7019.PU ukrycie obrony cywilnej do utrzymania, dopuszcza siC 

zmianC sposobu ucytkowania obiektu, z uwzglCdnieniem wymogów obrony 
cywilnej, 

6) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolno stoj>cych i wbudowanych; 
3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielanej działki do drogi publicznej, 

bezpoWrednio lub poprzez drogi wewnCtrzne,   
2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 1 ha,  
3) minimalna szerokoWć frontu wydzielonej działki – 50 m, 
4) k>t nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio 

przylegaj>cego pasa drogowego 85   95 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa terenu S.M.7019.PU z terenów: S.M.7083.KD.L (ul. Ks. Kujota) i/lub 
S.M.7096.KDW i/lub S.M.7097.KDW,  

2) obsługa terenu S.M.7020.PU z terenu S.M.7097.KDW, 
3) obsługa terenu S.M.7021.PU z terenów: S.M.7083.KD.L i/lub S.M.7096.KDW i/lub 

S.M.7097.KDW, 
4) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
5) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
uzbrojenia w terenach: S.M.7076.KD.G, S.M.7078.KD.Z, S.M.7083.KD.L, 
S.M.7096.KDW, S.M.7097.KDW, S.M.7018.PUw, S.M.7019.PU, S.M.7020.PU, 
S.M.7021.PU, 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji,  

3) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) na terenie S.M.7019.PU istniej>ca stacja bazowa telefonii komórkowej i radiolinie - 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

6) na terenach: S.M.7019.PU, S.M.7020.PU istniej>ce urz>dzenia melioracyjne - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

7) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV, 

8) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych. 
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§ 26. Teren elementarny 
S.M.7022.PU 

Łasztownia 
powierzchnia 1,90 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo - składowa, przeładunkowa, z funkcjami 
towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC: usługi produkcyjne i logistyczne, usługi opieki społecznej, 
3) likwidacja funkcji mieszkaniowej i przekształcenie na lokale ucytkowe usług 

okreWlonych w pkt 1 lub 2, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów;  
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7078.KD.Z poprzez nie wiCcej nic trzy poł>czenia, przy czym 
jedno z poł>czeM powinno stanowić przedłucenie terenu S.M.7097.KDW, 

2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6, 

3) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 

odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7076.KD.G, S.M.7078.KD.Z oraz istniej>cych sieci 
w terenach kolejowych, 

2) istniej>ce sieci: elektroenergetyczna i telekomunikacyjna – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy i remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) istniej>ce lokalne odprowadzenie Wcieków - do likwidacji, 
4) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV, 

6) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych; 
 

§ 27. Teren elementarny 
S.M.7023.PU 

Łasztownia 
powierzchnia 0,62 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo - składowa, przeładunkowa, z funkcjami 
towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 15,0 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji  zakaz wtórnych podziałów;  
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7081.KD.Z, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7076.KD.G, S.M.7081.KD.Z,  

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci i ruroci>gów 
w nowej lokalizacji,  
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3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV; 

 

§ 28. Teren elementarny 
S.M.7024.KPD 

Łasztownia 
 powierzchnia 0,04 ha 

1. przeznaczenie terenu pompownia wód deszczowych; 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, za wyj>tkiem obiektów i urz>dzeM pompowni, 
2) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 5,0 m n.p.t.,  
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) obsadzenie zieleni> Wredni> wzdłuc granic terenu; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 30 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 
1) obsługa z terenu S.M.7078.KD.Z; dopuszcza siC obsługC poprzez teren 

S.M.7018.PUw lub S.M.7021.PU, 
2) nie obowi>zuj> wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna istniej>ca pompownia wód deszczowych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu; 

 

§ 29. Teren elementarny 
S.M.7025.KS 

Łasztownia 
powierzchnia 1,64 ha 

1. przeznaczenie terenu 
1) parking ogólnodostCpny dla samochodów osobowych i ciCcarowych,  
2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce: obsługa parkingu, handel, gastronomia, 

noclegownia; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 500 m

2
, 

3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) zabudowa wielobryłowa, spójna kompozycyjnie,  
6) zespół sanitarny, ogólnodostCpny, wbudowany w zabudowC, 
7) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, obudowane zieleni> wysok> i 

Wredni>; 
3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni terenu, 
2) zalecane wydzielenie parkingu zieleni> piCtrow> wzdłuc granicy z terenem 

S.M.7103.KK, 
3) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja obsługa z terenu S.M.7078.KD.Z i/lub S.M.7082.KD.L; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7078.KD.Z, S.M.7082.KD.L, S.M.7103.KK, 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych i 
kolektory deszczowe  0,6 - 0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy sieci i kolektorów w nowej lokalizacji,  

3) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji. 

 

§ 30. Teren elementarny 
S.M.7026.PUw,PU 

Łasztownia 
powierzchnia 18,57 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo - składowa, przeładunkowa, terminal kontenerowy, 
z funkcjami towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC usługi produkcyjne, usługi logistyczne, 
3) nabrzece przeładunkowo – składowe, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 30 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
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4) dachy o parametrach dowolnych,  
5) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolno stoj>cych i wbudowanych, 
6) dopuszcza zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 

nabrzeca – nabrzece utwardzone; 
3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi publicznej, 

bezpoWrednio lub  poprzez  drogi wewnCtrzne, 
2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 1,0 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu wydzielonej działki - 100 m, 
4) k>t nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio 

przylegaj>cego pasa drogowego 85   95 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7082.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie wód opadowych, w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
uzbrojenia w terenach: S.M.7078.KD.Z, S.M.7082.KD.L, S.M.7001.PUw, 
S.M.7008.PUw, S.M.7026.PUw,PU, S.M.7103.KK, 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej 
lokalizacji,  

3) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowych lokalizacjach,  

4) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji,  

5) istniej>ce przepusty dla rowów melioracyjnych – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu,  

6) istniej>ce rowy melioracyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
7) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 
8) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV, 
9) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych. 

 

§ 31. Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP powierzchnia 2,89 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo – składowa, usługi produkcyjne, w tym wysokich 
technologii, z funkcjami towarzysz>cymi, 

2) nabrzece przeładunkowo – składowe, 
3) dopuszcza siC: rzemiosło, handel hurtowy, usługi biurowe, usługi hotelarskie do 

25% powierzchni ucytkowej, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy kubaturowej od 12,0 do 25,5 m n.p.t.,  dopuszcza siC 

zaakcentowanie czCWci zespołu, nadbudow> o pow. do 100 m2, o wysokoWci do 
30,0 m n.p.t. (ustalenie dotyczy takce kondygnacji technicznych); wysokoWci 
budowli, urz>dzeM i obiektów, wg potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 
ust. 2 pkt 15, 

4) dachy płaskie i niskie dwuspadowe, 
5) zabudowa wolno stoj>ca, sytuowana prostopadle do linii rozgraniczaj>cej terenu 

S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska), maksymalna szerokoWć elewacji frontowych do 
30,0 m, odległoWci pomiCdzy budynkami co najmniej 15,0 m, minimalna odległoWć 
zabudowy od brzegu rzeki Parnicy – 12 m,  

6) obiekty usługowe o prostej formie architektonicznej, bez balkonów, wykuszy, 
nadwieszeM, tarasów i ozdobnego detalu, z dopuszczeniem reklamy wbudowanej, 

7) ogrodzenia acurowe do 2,5 m wysokoWci, zakaz lokalizacji wolno stoj>cych  
noWników reklamowych i zawieszania reklam na ogrodzeniu, 

8) dopuszcza siC wolno stoj>ce urz>dzenia przeładunkowe, telekomunikacyjne, itp. 
na tyłach działek, od strony rzeki, urz>dzenia techniczne np. stacje 
transformatorowe, przepompownie, wentylatornie oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
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9) utrzymanie i adaptacja obiektu wraz z otoczeniem, stanowi>cego dobro kultury 
współczesnej - budynek biurowy „Baltony”, tzw. „Grzybek” przy ul. GdaMskiej 40, dla 
którego obowi>zuje: 
a) utrzymanie formy „spodka na walcu” i kubatury obiektu,  
b) zakaz nadbudowy i rozbudowy, 
c) zachowanie kompozycji elewacji wraz z detalem i materiałami wykoMczenia 

zewnCtrznego, 
d) utrzymanie kompozycji i wykroju otworów okiennych i drzwiowych, 
e) zakaz ocieplania elewacji od strony zewnCtrznej,  
f) dopuszcza siC wymianC stolarki okiennej i drzwiowej pod warunkiem odtworzenia 

w tym samym materiale, rysunku podziałów i przekrojów konstrukcyjnych oraz 
koloru stolarki oryginalnej, 

g) dopuszcza siC remont i zmianC sposobu ucytkowania wnCtrz na inne funkcje, 
10) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca – nabrzece utwardzone; 
3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do akwenu 

ceglownego i drogi publicznej, 
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki - 0,4 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki - 50,0 m, 
4) k>t nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio 

przylegaj>cego pasa drogowego 80   100 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5 % powierzchni terenu, 
2) czCWć terenu w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 

powodzi>; 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

1) utrzymanie i ochrona obiektu wraz z otoczeniem, stanowi>cego dobro kultury 
współczesnej - budynek biurowy „Baltony”, tzw. „Grzybek” przy ul. GdaMskiej 40, 
oznaczony na rysunku planu, 

2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska), poprzez istniej>ce zjazdy i/lub 

jezdniC wspomagaj>c> terenu S.M.7073.KD.G, 
2) do czasu budowy jezdni wspomagaj>cej dopuszcza siC utrzymanie 

dotychczasowych poł>czeM z ulic> S.M.7073.KD.G, 
3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenie S.M.7073.KD.G, 

2) istniej>ca magistrala cieplna 2 x  300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji,  

3) istniej>ce lokalne odprowadzenie Wcieków - do likwidacji, 
4) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

5) istniej>cy kolektor deszczowy  1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji, 

6) istniej>ca na terenie S.M.7027.PUw,UP i S.M.7073.KD.G stacja transformatorowa 
15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - do likwidacji lub przebudowy i 
przeniesienia w teren S.M.7027.PUw,UP, 

7) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
8) dopuszcza siC budowC ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych, 
9) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV. 
 

§ 32. Teren elementarny S.M.7028.PUw powierzchnia 5,20 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa i produkcyjno – składowa zwi>zana z dostCpem do 
akwenów ceglownych, z funkcjami towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC usługi produkcyjne, w tym wysokich technologii, rzemiosło, biura, 
usługi administracyjne, 

3) nabrzece przeładunkowo – składowe; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 70 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do okapu frontowego (gzymsu) od 12,0 do 25,0 m n.p.t., 

wysokoWć budowli do 45,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy płaskie,  
5) nowa zabudowa wolno stoj>ca, sytuowana prostopadle do linii rozgraniczaj>cej ul. 

GdaMskiej (S.M.7073.KD.G), maksymalna szerokoWć elewacji frontowych do 30,0 
m, odległoWci pomiCdzy budynkami co najmniej 15,0 m, 
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6) dopuszcza siC wolno stoj>ce urz>dzenia przeładunkowe, telekomunikacyjne, itp., 
na tyłach działek – od strony rzeki, urz>dzenia techniczne np. stacje 
transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

7) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC i 
przebudowC nabrzecy – nabrzece utwardzone, 

8) na terenie syrena miejskiego systemu alarmowego do utrzymania; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do akwenu 
ceglownego i drogi publicznej, 

2) minimalna powierzchnia działki - 1,0 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej działki - 100 m, 
4) k>t nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio 

przylegaj>cego pasa drogowego i linii brzegowej 85   95 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7073.KD.G poprzez istniej>ce zjazdy lub drogC wewnCtrzn>, 
2) zakazuje siC lokalizacji nowych zjazdów chyba, ce jednoczeWnie nastCpuje likwidacja 

zjazdu istniej>cego, 
3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenie S.M.7073.KD.G,  

2) odprowadzanie wód opadowych po podczyszczeniu do Parnicy, 
3) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci i ruroci>gu w 
nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

6) istniej>ca stacja bazowa telefonii komórkowej i radiolinii - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji, 

7) istniej>cy kolektor deszczowy  0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji, 

8) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
9) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV, 
10) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych; 

 

§ 33. Teren elementarny S.M.7029.EC,ON powierzchnia 9,13 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) elektrociepłownia, elektrownia, stacja elektroenergetyczna transformatorowo - 
rozdzielcza wysokiego napiCcia, zabudowa towarzysz>ca, 

2) dopuszcza siC funkcje: przeładunkowe, produkcyjno – składowe, usługi 
produkcyjne i rzemiosło, 

3) dopuszcza siC instalacjC do przekształcania, unieszkodliwiania lub odzysku 
odpadów komunalnych z funkcjami towarzysz>cymi – inwestycja celu 
publicznego, 

4) nabrzece przeładunkowo – składowe; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 30,0 m n.p.t., wysokoWci urz>dzeM i obiektów z obudow> 

wg potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych,  
5) forma nowej zabudowy wynikaj>ca z potrzeb technologicznych, 
6) utrzymanie i adaptacja zabytku techniki - zespołu elektrociepłowni ul. GdaMska 

34a, na który składaj> siC budynki oznaczone na rysunku planu symbolami: E1, 
E2, E3, E4 i ogród usytuowany na wjeadzie do zespołu - obszar oznaczony na 
rysunku planu symbolem E5, 

7) dla budynku administracyjnego (dawnej willi), oznaczonego na rysunku planu 
symbolem E1, obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów budynku z dachem mansardowym, pokrycie dachówk> 

lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy i rozbudowy, 
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b) utrzymanie kompozycji budynku z ryzalitami i wystrojem elewacji, utrzymanie 
rozmieszczenia osi okiennych i drzwiowych, boniowanych narocników, opasek 
okiennych,  

c) utrzymanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych, 
d) przywrócenie jednolitej stolarki okiennej, symetrycznej czterodzielnej, 
e) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwiowej zewnCtrznej i wewnCtrznej, 
f) utrzymanie oryginalnych balustrad logii, 
g) utrzymanie układu przestrzeni komunikacji wewnCtrznej: holu, klatki schodowej 

z balustrad>, korytarzy, 
h) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz, pod warunkiem odtworzenia 

istniej>cego wystroju elewacji,    
8) dla budynku warsztatu, oznaczonego na rysunku planu symbolem E2, obowi>zuje: 

a) zachowanie bryły budynku z dachem kolebkowym, zakaz nadbudowy i dobudowy, 
b) utrzymanie kompozycji elewacji z celbetowym szkieletem konstrukcji 

wypełnionym cegł> licow>, 
c) zachowanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych,  
d) dopuszcza siC wymianC stolarki okiennej, pod warunkiem zastosowania okien z 

drobnym podziałem, charakterystycznym dla architektury przemysłowej, 
e) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz, 
f) dopuszcza siC wykonanie otworów technologicznych,  

9) dla budynku administracyjnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem E3, 
obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku z dachem mansardowym, zakaz nadbudowy i 

dobudowy, pokrycie dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 
b) utrzymanie kompozycji budynku z ryzalitami i wystrojem elewacji, utrzymanie 

rozmieszczenia osi okiennych i drzwiowych, wykoMczenia elewacji z 
powierzchniami tynkowanymi i z cegły licowej, zachowanie detalu wykonanego: 
w tynku m.in. podokienników, opasek nadokiennych, 

c) przywrócenie i zachowanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych 
i drzwiowych, 

d) odtworzenie podziałów stolarki okiennej jako dwu – lub czterodzielnej, zakaz 
stosowania podziału asymetrycznego okna, 

e) utrzymanie oryginalnego detalu metaloplastycznego: balustrad balkonów, 
rusztów przyokiennych na skrzynki kwiatowe, 

f) utrzymanie układu przestrzeni komunikacji wewnCtrznej: holu, klatki schodowej 
z balustrad>,  

g) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz, 
10) dla budynku produkcyjnego (głównego budynku kotłowni, maszynowni, 

rozdzielni, pompowni), oznaczonego na rysunku planu symbolem E4, obowi>zuje:  
a) utrzymanie wielobryłowej kubatury budynku, ze zrócnicowanymi formami 

dachów, pokrycie dachów budynku z jednorodnego materiału, dopuszcza siC 
demontac dachów pod warunkiem odtworzenia ich formy, 

b) zakaz nadbudowy i rozbudowy – nie dotyczy montacu niezbCdnych urz>dzeM i 
obiektów technologicznych, 

c) utrzymanie kompozycji elewacji budynków wykonanych z cegły licowej i 
szkieletowej konstrukcji stalowej wypełnionej cegł> licow> – nie dotyczy 
montacu niezbCdnych urz>dzeM i obiektów technologicznych, 

d) zachowanie ceglanego detalu elewacji, m.in.: płycin, lizen, gzymsów, 
dekoracyjnych szczytów z z>bkowanymi fryzami, zegara na płd. szczycie hali, 

e) utrzymanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych, dopuszcza siC 
wykonywanie otworów technologicznych, 

f) utrzymanie stolarki okiennej z drobnym podziałem, dopuszcza siC wymianC 
stolarki pod warunkiem utrzymania rysunku podziałów, w tym proporcji 
elementów pełnych do szklenia,  

g) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwiowej stalowej: wrót i bram przesuwnych z 
przeszkleniem, wykonanych w technologii nitowanej,  

h) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz, 
11) dla terenu ogrodu, usytuowanego na wjeadzie do zespołu elektrociepłowni, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem E5, obowi>zuje: 
a) utrzymanie kompozycji terenu zieleni, nawi>zuj>cej do układu kwaterowego z 

alejkami wg materiałów archiwalnych,  
b) utrzymanie swobodnych skupin drzew i krzewów, 
c) dopuszcza siC budowC drogi wewnCtrznej wzdłuc południowej granicy ogrodu, 

12) w przypadku rozbiórki budynku warsztatu mechanicznego, zlokalizowanego w 
s>siedztwie budynków E3 i E4, nowy obiekt sytuować na starym obrysie, w celu 
utrzymania obudowy ulicy wewnCtrznej zespołu elektrociepłowni,  

13) dopuszcza siC przebudowC i budowC dróg wewnCtrznych, utrzymanie i 
uzupełnienie nawierzchni brukowej ulicy pomiCdzy budynkami oznaczonymi na 
rysunku planu symbolami E3 i E4, 
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14) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 
nabrzeca z likwidacj> basenu wł>cznie – nabrzece utwardzone,  

15) zagospodarowanie terenu i nabrzeca przystosowane do odbioru i załadunku 
paliw, odpadów, produktów ubocznych procesu utylizacji odpadów oraz innych 
materiałów z jednostek pływaj>cych i transportu l>dowego, 

16) dopuszcza siC makro – i mikroniwelacje terenu z wył>czeniem terenu ogrodu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem E5, 

17) dopuszcza siC zachowanie i rozbudowC bocznic kolejowych, 
18) na terenie schron obrony cywilnej, pod budynkiem, do utrzymania, dopuszcza siC 

zmianC sposobu ucytkowania, z uwzglCdnieniem wymogów obrony cywilnej;  
3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów w granicach strefy „B” ochrony zachowanych 

elementów historycznej struktury przestrzenne; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) zakaz wycinki wartoWciowego drzewostanu i zieleni komponowanej, z 
dopuszczeniem wycinki zwi>zanej z now> zabudow> i urz>dzeniami 
komunikacyjnymi, 

2) czCWć terenu w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
2) strefa „B” ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej, 
3) utrzymanie i ochrona zabytku techniki - zespołu zabudowy elektrociepłowni i 

elementów zagospodarowania terenu, przy ul. GdaMska 34a, ujCtego w ewidencji 
konserwatorskiej i kwalifikowanego do wpisu do rejestru zabytków, oznaczonego 
na rysunku planu symbolami E1, E2, E3, E4, E5;  

6. komunikacja 1) obsługa z jezdni wspomagaj>cej teren S.M.7073.KD.G; dopuszcza siC jedno 
poł>czenie z jezdni> główn> terenu S.M.7073.KD.G, 

2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6, 

3) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 
7. infrastruktura techniczna 1) elektrociepłownia i elektroenergetyczna stacja zasilaj>ca wysokiego napiCcia – z 

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych obiektów 
w terenie elementarnym, 

2) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków sanitarnych i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i 
projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.7073.KD.G, 

3) zaopatrzenie w wodC do celów technologicznych z własnych ujCć wód 
podziemnych i powierzchniowych, 

4) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, lub 
likwidacji, 

5) istniej>ca magistrala cieplna 2 x  600 mm – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji, lub likwidacji, 

6) istniej>ce napowietrzne elektroenergetyczne linie 110 kV, z potencjalnym 
zasiCgiem oddziaływania, oznaczone na rysunku planu – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, 

7) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji lub likwidacji, 

8) istniej>ca sieć: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej 
lokalizacji lub likwidacji, 

9) istniej>ce stacje bazowe telefonii komórkowej i radiolinie - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy stacji w nowej lokalizacji lub 
likwidacji, 

10) istniej>cy kolektor deszczowy  0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji lub likwidacji, 

11) projektowane elektroenergetyczne linie kablowe 110 kV, 
12) nabrzece z uzbrojeniem, m.in. przystosowanym do odbioru i załadunku paliw, 

odpadów przeznaczonych do utylizacji, produktów ubocznych procesu utylizacji 
odpadów, z jednostek pływaj>cych i transportu l>dowego, 

13) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV, 

14) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych, 
15) dopuszcza siC instalacje i przył>cza technologiczne; 
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§ 34. Teren elementarny S.M.7030.PU powierzchnia 11,22 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa, z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, 
3) nabrzece przeładunkowo – składowe, 
4) likwidacja składowania i przeładunku materiałów ropopochodnych w pasie 

szerokoWci 100 m od linii rozgraniczaj>cej teren elementarny S.M.7073.KD.G  (ul. 
GdaMskiej); 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 40,0 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych,  
5) zakaz powiCkszania pojemnoWci magazynowych ropopochodnych i 

niebezpiecznych, z dopuszczeniem ich modernizacji polepszaj>cych 
bezpieczeMstwo i ochronC Wrodowiska, 

6) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. GórnoWl>skiej 1, dla którego obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku z dachem mansardowym, czterospadowym, 
b) przywrócenie jednolitego pokrycia dachówk> lub materiałem 

dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy i dobudowy, 
c) przywrócenie tynkowego wystroju elewacji,  
d) zachowanie rozmieszczenia osi okiennych i drzwiowych, zachowanie liczby 

i wykroju otworów okiennych, 
e) utrzymanie stolarki okiennej ze słupkiem i Wlemieniem w 2/3 wysokoWci 

okna, nie dotyczy okien klatki schodowej, 
f) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz; 

7) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC nabrzeca 
z likwidacj> basenu wł>cznie – nabrzece utwardzone,  

8) na terenie schron wolno stoj>cy obrony cywilnej, dopuszcza siC zmianC sposobu 
ucytkowania z uwzglCdnieniem wymogów obrony cywilnej, 

9) na terenie syrena miejskiego systemu alarmowego do utrzymania; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielanej działki do drogi publicznej,  
2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki – 1,5 ha,  
3) k>t nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio 

przylegaj>cego pasa drogowego 85 95 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) zachowanie istniej>cych skupin drzew, 
3) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>;  

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
2) ochrona zabytku ul. GórnoWl>skiej 1, ujCtego w ewidencji konserwatorskiej, 

oznaczonego na rysunku planu; 

6. komunikacja 1) obsługa dopuszczalna z jezdni wspomagaj>cej ulicy S.M.7073.KD.G i/lub poprzez 
nie wiCcej nic trzy poł>czenia z ulicy S.M.7079.KD.Z, 

2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6,  

3) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 

odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, S.M.7079.KD.Z, S.M.7030.PU, 

2) zaopatrzenie w wodC do celów technologicznych z własnych ujCć wód 
podziemnych i powierzchniowych, 

3) odprowadzanie wód opadowych i technologicznych po podczyszczeniu do rzeki 
Parnicy, 

4) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci i ruroci>gów 
w nowej lokalizacji, 

6) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

7) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

8) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV, 

9) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych. 
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§ 35. Teren elementarny S.M.7031.PUw powierzchnia 22,19 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa, z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, biurowe, 
3) nabrzece przeładunkowo – składowe, 
4) dopuszcza siC likwidacjC funkcji mieszkaniowej z przekształceniem na lokale 

ucytkowe usług okreWlonych w pkt 1 lub 2; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 40,0 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych,  
5) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. GórnoWl>skiej 4, dla którego obowi>zuje: 

a) zachowanie bryły budynku przykrytej dachem mansardowym, z pokryciem 
dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 

b) zachowanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych oraz  stolarki 
okiennej ze słupkiem i Wlemieniem w 2/3 wysokoWci okna, 

c) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz, pod warunkiem odtworzenia 
wystroju elewacji, 

6) utrzymanie i adaptacja zabytków przy ul. GórnoWl>skiej 4a, dla którego 
obowi>zuje: 
a)  zachowanie bryły budynku ze szczytem na osi elewacji frontowej, zakaz 

dobudowy, 
b)  zachowanie dachu stromego, czterospadowego, z wysuniCtym okapem,  

pokrycie dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 
c)  utrzymanie i przywrócenie liczby, rozmieszczenia,  i wykroju otworów 

okiennych, 
d) utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej o symetrycznym podziale 

ze słupkiem i Wlemieniem w 2/3 wysokoWci okna, 
e) utrzymanie wystroju elewacji – cokołu, gzymsu miCdzykondygnacyjnego, 

gzymsów parapetowych, 
f) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz, pod warunkiem odtworzenia 

wystroju elewacji, 
g) przywrócenie okna w poddaszu w osi elewacji frontowej, 

7) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. GórnoWl>skiej 4b, dla którego obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku ze szczytem na osi elewacji frontowej, zakaz 

dobudowy, 
b) zachowanie dachu stromego, czterospadowego, z wysuniCtym okapem,  

pokrycie dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 
c) utrzymanie liczby, rozmieszczenia,  i wykroju otworów okiennych, 
d) utrzymanie jednolitej stolarki okiennej o symetrycznym podziale ze słupkiem i 

Wlemieniem w 2/3 wysokoWci okna, 
e) utrzymanie wystroju elewacji – cokołu, gzymsu miCdzykondygnacyjnego, 

gzymsów parapetowych,  
f) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz, pod warunkiem odtworzenia 

wystroju elewacji, 
8) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. GórnoWl>skiej 4c, dla którego obowi>zuje: 

a) zachowanie bryły budynku z dachem stromym, z wysuniCtym okapem,  
pokrycie dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 

9) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. GórnoWl>skiej 4d, dla którego obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku przykrytej dachem stromym, z wysuniCtym okapem,  

pokrycie dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy i 
dobudowy, 

b) utrzymanie rozmieszczenia osi okiennych, 
c) utrzymanie jednolitej stolarki okiennej o symetrycznym podziale ze słupkiem i 

Wlemieniem w 2/3 wysokoWci okna, 
d) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz, 

10) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. GórnoWl>skiej 5, dla którego obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku z ryzalitem w elewacji wschodniej, zakaz 

dobudowy, 
b) zachowanie gabarytu dachu mansardowego z wystawkami, pokrycie 

dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 
c) utrzymanie kompozycji ceglanej elewacji z deskowaniem szczytu, 
d) zachowanie rozmieszczenia osi okiennych i drzwiowych, zachowanie liczby i 

wykroju otworów okiennych, zachowanie okien ryzalitu zakoMczonych  łukiem 
odcinkowym, 

e) utrzymanie stolarki okiennej  o jednolitym podziale, zgodnym z istniej>cym, 
ze słupkiem /- kami i Wlemieniem w 2/3 wysokoWci okna, 
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f) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz, 
11) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. GórnoWl>skiej 14, dla którego obowi>zuje: 

a) zachowanie bryły budynku z dachem płaskim, zakaz nadbudowy i dobudowy 
b) utrzymanie kompozycji elewacji z celbetowym szkieletem konstrukcji 

wypełnionym cegł> licow>, 
c) zachowanie rozmieszczenia osi okiennych i drzwiowych, zachowanie liczby i 

wykroju otworów okiennych, 
g) dopuszcza siC wymianC stolarki okiennej, pod warunkiem zastosowania okien  

o jednolitym podziale, ze słupkiem/-kami i Wlemieniem w 2/3 wysokoWci okna, 
d) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz, 
e) dopuszcza siC wykonanie otworów technologicznych,  

12) dopuszcza siC zmiany linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 
nabrzeca ł>cznie z likwidacj> basenu – nabrzece utwardzone,  

13) dopuszcza siC wolno stoj>ce i wbudowane noWniki reklamowe oraz reklamC na 
obiektach technologicznych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do akwenu 
ceglownego oraz drogi publicznej - bezpoWrednio lub poprzez drogi wewnCtrzne,  

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 3 ha,  
3) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki - 50 m, 
4) k>t nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio 

przylegaj>cego pasa drogowego 85   95 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
2) ochrona zabytków przy ul. GórnoWl>skiej 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 14, ujCtych w 

ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku planu; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7090.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7079.KD.Z, S.M.7090.KD.L, S.M.7031.PUw, 

2) odprowadzanie wód opadowych i technologicznych po podczyszczeniu do rzeki 
Parnicy i basenów portowych, 

3) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci i ruroci>gów 
w nowej lokalizacji, 

5) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

6) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

7) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV, 

8) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych. 
 

§ 36. Teren elementarny S.M.7032.PUw powierzchnia 23,18 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa z dostCpem do akwenów 
ceglownych, z funkcjami towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, 
3) nabrzece przeładunkowo – składowe; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 40,0 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) utrzymanie i adaptacja zabytku - elewatora przy ul. Basenowej 15, 17, dla którego 

obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku z asymetrycznie zlokalizowanym szybem, 
b) zachowanie gabarytu dachu stromego dwuspadowego z pokryciem dachówk> 

lub materiałem dachówkopodobnym,  
c) utrzymanie wykoMczenia kondygnacji fryzowej oraz ceglanej elewacji z 

tynkowymi opaskami okiennymi,   
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d) zachowanie liczby, rozmieszczenia i wykroju otworów okiennych, utrzymanie 
okulusa w Wcianie szczytowej; 

6) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. Zatokowej 14, dla którego obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku oraz gabarytu dachu stromego, dwuspadowego, 
b) utrzymanie kompozycji elewacji ze stalowym szkieletem, otynkowanymi polami 

wypełnieM oraz oszklonym pionem szybu, 
c) zachowanie liczby, rozmieszczenia i wykroju otworów okiennych; 

7) dopuszcza siC zmiany linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC nabrzecy, 
wł>cznie z zal>dowieniem basenów – nabrzece utwardzone,  

8) dopuszcza siC wolno stoj>ce i wbudowane noWniki reklamowe, 
9) na terenie syrena miejskiego systemu alarmowego do utrzymania; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do akwenu 
ceglownego i drogi publicznej, bezpoWrednio, poprzez jezdnie wspomagaj>ce lub 
drogi wewnCtrzne, 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 5,0 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki – 150 m, 
4) k>t nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio 

przylegaj>cego pasa drogowego 30   60 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
2) ochrona zabytku - elewatorów przy ul. Basenowej 15, 17, ujCtych w ewidencji 

konserwatorskiej, kwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków, zabytek 
oznaczony na rysunku planu, 

3) ochrona zabytku przy ul. Zatokowej 14, ujCtego w ewidencji konserwatorskiej, 
oznaczonego na rysunku planu; 

6. komunikacja 1) obsługa z jezdni wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) oraz z 
terenu S.M.7079.KD.Z i/lub S.M.7084.KD.L, 

2) do czasu budowy jezdni wspomagaj>cej dopuszcza siC utrzymanie 
dotychczasowych poł>czeM z terenem S.M.7073.KD.G, 

3) dopuszcza siC nie wiCcej nic dwa poł>czenia z terenem S.M.7079.KD.Z, 
4) do czasu budowy ulicy S.M.7079.KD.Z dopuszcza siC utrzymanie 

dotychczasowych poł>czeM z ul. GórnoWl>sk>, 
5) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
6) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, S.M.7079.KD.Z, S.M.7084.KD.L, 
S.M.7032.PUw, 

2) odprowadzanie wód opadowych i technologicznych po podczyszczeniu do 
basenów portowych, 

3) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej 
lokalizacji, 

5) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

6) projektowana kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
7) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 
8) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV, 
9) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych. 

 

§ 37. Teren elementarny S.M.7033.KS powierzchnia 0,23 ha 

1. przeznaczenie terenu parking dla samochodów ; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) miejsca parkingowe obudowane zieleni> wysok> i Wredni>, 
2) zakaz zabudowy kubaturowej; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 
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5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z jezdni wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) i/lub 
poprzez teren S.M.7034.KSP, 

2) na terenie dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych dojazdów na działki s>siednie 
znajduj>ce siC na terenie S.M.7035.PUw i do terenu S.M.7034.KSP; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> oraz odprowadzenie wód opadowych w 
oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, 
S.M.7084.KD.L, S.M.7035.PUw, 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej 
lokalizacji, 

3) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu, 
4) projektowany ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych. 

 

§ 38. Teren elementarny S.M.7034.KSP powierzchnia 0,26 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) stacja paliw, 
2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce: obiekty handlu, gastronomii i obsługi 

pojazdów; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., 
4) dach o parametrach dowolnych,  
5) forma zabudowy wielobryłowa, spójna kompozycyjnie, 
6) zespół sanitarny ogólnodostCpny, wbudowany w zabudowC, 
7) dopuszcza siC wbudowane noWniki reklamowe; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów, 
2) teren w granicach portu morskiego, oznaczonych na rysunku planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7084.KD.L i/lub jezdni wspomagaj>cej terenu 
S.M.7073.KD.G poprzez teren S.M.7033.KS, 

2) do czasu budowy jezdni wspomagaj>cej dopuszcza siC bezpoWrednie poł>czenie z 
terenem S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) poprzez teren S.M.7033.KS, 

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

7. infrastruktura techniczna zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 
S.M.7073.KD.G, S.M.7084.KD.L, S.M.7033.KS, S.M.7035.PUw. 

 

§ 39. Teren elementarny S.M.7035.PUw powierzchnia 86,47 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa, usługi logistyczne, z funkcjami 
towarzysz>cymi,  

2) dopuszcza siC usługi produkcyjne, 
3) nabrzece przeładunkowo – składowe, 
4) likwidacja funkcji mieszkaniowej; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 40,0 m n.p.t., wysokoWci budowli, urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. WCglowej 28, dla którego obowi>zuje: 

a) zachowanie bryły budynku i gabarytu dachu stromego czterospadowego z 
wysuniCtym okapem, pokrycie dachówk> lub materiałem 
dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy i dobudowy, 

b) utrzymanie kompozycji elewacji z cegły licowej z narocnym boniowaniem, oraz 
z gzymsem cokołowym na wysokoWci pierwszej kondygnacji, 

c) zachowanie rozmieszczenia osi okiennych i wykroju okien, 
d) utrzymanie jednolitej stolarki o podziale symetrycznym, 
e) utrzymanie wystroju wejWcia głównego z portalem i schodami zewnCtrznymi  
f) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz, 

6) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ul. Cłowej, dla którego obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku i gabarytu dachów z Wwietlikami, zakaz nadbudowy i 

dobudowy, 
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b) utrzymanie kompozycji elewacji tynkowej z ceglanym cokołem i stalowymi 
elementami konstrukcji, w tym oWciecnic, 

c) zachowanie rozmieszczenia osi okiennych i wykroju okien, 
d) utrzymanie stolarki o drobnym podziale, w typie architektury przemysłowej,  
e) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz, 

7) na terenie syrena miejskiego systemu alarmowego do utrzymania, 
8) dopuszcza siC zmiany linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC nabrzecy 

– nabrzece utwardzone, 
9) dopuszcza siC wył>cznie wbudowane noWniki reklamowe oraz na obiektach 

technologicznych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi publicznej, 
poprzez jezdnie wspomagaj>ce lub drogi wewnCtrzne, 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki - 10 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej działki – 100 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1)  powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5 % powierzchni działki, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
2) ochrona zabytków przy ul. WCglowej 28 i ul. Cłowej, ujCtych w ewidencji 

konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku planu, 
3) zakaz zmiany nazwy ulicy Cłowej; 

6. komunikacja 1) obsługa z jezdni wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska), z jezdni 
wspomagaj>cej ulicy S.M.7074.KD.G oraz z ulicy S.M.7084.KD.L, 

2) dopuszcza siC utrzymanie dotychczasowych poł>czeM z terenem S.M.7073.KD.G 
(ul. GdaMska) do czasu budowy jezdni wspomagaj>cej po północnej stronie ulicy, 

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6, 

4) dopuszcza siC budowC bocznic kolejowych; 

7. 

 

infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, S.M.7074.KD.G, S.M.7080.KD.GP, 
S.M.7084.KD.L, S.M.7032.PUw, S.M.7035.PUw, 

2) odprowadzanie wód opadowych i technologicznych po podczyszczeniu do 
basenów lub rzeki Regalicy, 

3) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej 
lokalizacji, 

5) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

6) istniej>ce kolektory deszczowe  0,5 – 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy kolektorów w nowej lokalizacji, 

7) istniej>cy ruroci>g tłoczny wód deszczowych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy ruroci>gu w nowej lokalizacji, 

8) istniej>ce rowy melioracyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
9) projektowana kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
10) projektowane przepompownie Wcieków sanitarnych, 
11) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 
12) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV, 
13) dopuszcza siC budowC nowych  przepompowni Wcieków sanitarnych. 

 

§ 40. Teren elementarny 
S.M.7036.ZN 
Wyspa Mienia 

powierzchnia 19,96 ha 

1. przeznaczenie terenu zieleM naturalna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych, 
3) zakaz melioracji i niwelacji terenu, 
4) dopuszcza siC korekty linii brzegowej – nabrzece naturalne, 
5) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 
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3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu, 
2) teren objCty planowanym Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym „Wielka KCpa, 

MieleMska Ł>ka, SadliMskie Ł>ki, Czapli Ostrów”, oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuje zakaz oddziaływania na układ wodny obiektu lub otoczenia 
prowadz>cy do zmiany stanu istniej>cego, 

3) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 
Odry”, oznaczonym na rysunku planu,  

4) zachowanie roWlinnoWci przybrzecnej, 
5) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
6) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja dostCp drog> wodn>;  
7. infrastruktura techniczna dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych. 

 

§ 41. Teren elementarny S.M.7037.KN powierzchnia 0,13 ha 

1. przeznaczenie terenu oczyszczalnia Wcieków - czCWć terenu poza terenem zamkniCtym przeznaczona  
pod rozbudowC oczyszczalni Wcieków „PKP – Port Centralny”; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
2) wysokoWć zabudowy do 10 m n.p.t., 
3) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów, obowi>zuje przył>czenie działki do oczyszczalni PKP; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, 
2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. 
komunikacja 1) obsługa terenu poprzez istniej>cy dojazd usytuowany w granicach terenu 

zamkniCtego, 
2) nie obowi>zuje lokalizacja miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) projektowana rozbudowa oczyszczalni, 
2) zaopatrzenie w wodC i energiC elektryczn> w oparciu o sieci infrastruktury 

technicznej PKP, 
3) odprowadzenie oczyszczonych Wcieków do rzeki Parnicy. 

 
§ 42. Teren elementarny S.M.7038.ZD powierzchnia 24,87 ha 

1. przeznaczenie terenu ogrody działkowe; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC budowC altan ogrodowych wg przepisów odrCbnych, 
2) od ulicy S.M.7087.KD.L dostCpna: Wwietlica, budynek usługowo - gospodarczy i 

zespół sanitarny ogólnodostCpny, funkcje zblokowane we wspólnej kubaturze o 
powierzchni zabudowy do 100 m

2
, 

3) wysokoWć zabudowy wymienionej w pkt 2 - do 7,0 m n.p.t., 
4) dachy zabudowy wymienionej w pkt 2 – przestrzenne lub wysokie, 
5) od ulicy S.M.7087.KD.L miejsca parkingowe i plac z pojemnikami do segregacji 

odpadów, 
6) obowi>zuj> ogrodzenia acurowe zespołu ogrodów działkowych; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu, poza korektami granic, niezbCdnymi do funkcjonowania 
ogrodów; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 90 % powierzchni terenu, 
2) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, 
3) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7087.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna zaopatrzenie w wodC i energiC elektryczn> w oparciu o sieci uzbrojenia w drodze 
wzdłuc linii kolejowej. 
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§ 43. Teren elementarny S.M.7039.PU powierzchnia 4,47 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – składowa z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi produkcyjne; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni nowo wydzielonej działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 16,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) zaleca siC budowC dróg wewnCtrznych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do terenu 
S.M.7094.KD.D lub drogi wewnCtrznej, 

2) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych podziałów,  
3) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 2 000 m

2
, 

4) minimalna szerokoWć frontu działki wzdłuc drogi wewnCtrznej - 40,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni nowo wydzielonej 
działki; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7094.KD.D, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7094.KD.D, 
S.M.7039.PU, 

2) istniej>ca magistrala cieplna 2 x  600 mm, 2 x  300 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji,  

3) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

5) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

6) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 44. Teren elementarny S.M.7040.U powierzchnia 0,37 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi, 
2) zmiana sposobu ucytkowania z istniej>cej funkcji mieszkalnej na usługow>; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 19,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) zabudowa obrzecna od ulicy S.M.7073.KD.G, 
6) zakoMczenie północno - zachodniego kraMca zabudowy w formie plomby 

narocnej: elewacje z alternacj> kondygnacji, wysoki cokół, gzyms wieMcz>cy, 
materiały wykoMczeniowe tradycyjne, 

7) dopuszcza siC zabudowC gospodarcz> na tyłach działek, o wysokoWci do jednej 
kondygnacji; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do terenu 
S.M.7094.KD.D, 

2) minimalna powierzchnia działki - 500 m
2
, 

3) minimalna szerokoWć frontu działki - 17,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7094.KD.D i/lub jezdni wspomagaj>cej terenu  
S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska), 

2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 6; 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 

odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, S.M.7094.KD.D, S.M.7040.U,  
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2) istniej>ce sieci: gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci i ruroci>gu w 
nowej lokalizacji,  

3) istniej>ca magistrala cieplna 2 x Ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji,  

4) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu. 

 
§ 45. Teren elementarny S.M.7041.PU powierzchnia 2,12 ha 

S.M.7042.PU powierzchnia 0,30 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo - składowa, z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi, w tym usługi: produkcyjne, logistyczne, biurowe; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć nowej zabudowy do 15,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC istniej>cej zabudowy – 

nadbudowa do 20 % powierzchni istniej>cej zabudowy,  
5) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do jezdni 
wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) lub ulicy Marynarskiej,  

2) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych podziałów,  
3) minimalna powierzchnia działki – 2 000 m

2
, 

4) minimalna szerokoWć frontu działki wzdłuc ulicy GdaMskiej - 30,0 m, k>t nachylenia 
granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpoWrednio przylegaj>cego 
pasa drogowego 85   95; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni terenu; 
 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa terenu S.M.7041.PU z istniej>cej jezdni wspomagaj>cej terenu 
S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska), 

2) obsługa terenu S.M.7042.PU z ulicy Marynarskiej (w granicach terenu 
zamkniCtego), 

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, S.M.7041.PU, S.M.7042.PU, 
S.M.7043.KSP, 

2) w terenie S.M.7041.PU istniej>cy zbiornik (osadnik) bezodpływowy - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, przebudowy na 
przepompowniC Wcieków sanitarnych lub likwidacji, 

3) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci i ruroci>gu w 
nowej lokalizacji, 

4) w terenie S.M.7042.PU istniej>cy kolektor deszczowy  0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji, 

5) w terenie S.M.7041.PU dopuszcza siC budowC ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych, 

6) w terenie S.M.7041.PU dopuszcza siC budowC nowej przepompowni Wcieków 
sanitarnych, 

7) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 46. Teren elementarny S.M.7043.KSP powierzchnia 0,24 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) stacja paliw, 
2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce: handlu, gastronomii i obsługi pojazdów; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 25 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) forma zabudowy wielobryłowa, spójna kompozycyjnie, 
6) zespół sanitarny ogólnodostCpny, wbudowany w zabudowC; 
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3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z jezdni wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G  (ul. GdaMska) i ulicy 
Marynarskiej (w granicach terenu zamkniCtego), 

2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

7. infrastruktura techniczna zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, S.M.7041.PU. 

 

§ 47. Teren elementarny S.M.7044.PU powierzchnia 3,81 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – składowa, z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, naprawczo – serwisowe pojazdów, biurowe; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 16,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy płaskie, 
5) najnicsza rzCdna terenu nowej zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m.; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi wewnCtrznej 
powstałej w ramach podziału terenu, 

2) minimalna powierzchnia działki – 2 500 m
2
, 

3) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki wzdłuc ulicy - 45,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni terenu; 
 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) poprzez istniej>ce zjazdy lub/i  
jezdniC wspomagaj>c> terenu S.M.7073.KD.G, 

2) zakazuje siC lokalizacji nowych zjazdów chyba, ce jednoczeWnie nastCpuje likwidacja 
zjazdu istniej>cego, 

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, 
S.M.7044.PU, S.M.7045.KSP, S.M.7046.MW,U, 

2) istniej>ca magistrala cieplna 2 x Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji,  

3) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 
kablow> 15 kV, 

5) projektowany ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych dla obsługi terenów: 
S.M.7044.PU, S.M.7046.MW,U. 

 
§ 48. Teren elementarny S.M.7045.KSP powierzchnia 0,26 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) stacja paliw, 
2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce: handlu, gastronomii i obsługi pojazdów; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 25 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., 
4) dachy płaskie,  
5) forma zabudowy wielobryłowa, spójna kompozycyjnie, 
6) zespół sanitarny ogólnodostCpny, wbudowany w zabudowC; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z jezdni wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska), 
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2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenie S.M.7073.KD.G, 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni i budowC ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

 

§ 49. Teren elementarny S.M.7046.MW,U powierzchnia 0,27 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
2) dopuszcza siC likwidacjC funkcji mieszkaniowej z przekształceniem mieszkaM na 

lokale usługowe; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy okapu frontowego (gzymsu) do 20,0 m n.p.t., z 

uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dach przestrzenny,  
5) zakaz rozbudowy, nadbudowy w celu powiCkszenia powierzchni mieszkaniowej; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni działki; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) poprzez istniej>ce zjazdy lub/i 
jezdniC wspomagaj>c> terenu S.M.7073.KD.G, 

2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, 
S.M.7044.PU, S.M.7046.MW,U, 

2) istniej>ce sieci: cieplna, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji,  

3) projektowana kanalizacja sanitarna, przepompownia i ruroci>g tłoczny Wcieków 
sanitarnych. 

 

§ 50. Teren elementarny S.M.7047.PU powierzchnia 9,52 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo - składowa, z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, biurowe oraz handel jako funkcjC 

towarzysz>c>; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do jezdni 
wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) lub terenu S.M.7101.KDW 
i/lub S.M.7102.KDW, 

2) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 0,5 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki wzdłuc ulicy - 50,0 m, 
4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych podziałów i ich korekty do ± 10% pow. 

działki; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z jezdni wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) lub/i z 
terenów: S.M.7101.KDW lub/i S.M.7102.KDW, 

2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 6; 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 

telekomunikacyjn> oraz odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, 
S.M.7101.KDW, S.M.7102.KDW, S.M.7047.PU, 
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2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

5) istniej>ce napowietrzne elektroenergetyczne linie 110 kV z zasiCgiem 
oddziaływania linii, oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy i remontu, 

6) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV. 

 
§ 51. Teren elementarny S.M.7048.UP powierzchnia 0,52 ha 

S.M.7049.UP powierzchnia 0,22 ha 

S.M.7050.UP powierzchnia 0,51 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi: produkcyjne, rzemiosło, biurowe, obiekty składowania, warsztaty, 
2) dopuszcza siC mieszkania funkcyjne; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki,  
3) dla istniej>cej zabudowy dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego wskaanika 

powierzchni zabudowy,  
4) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
5) dachy o parametrach dowolnych, 
6) najnicsza rzCdna terenu nowej zabudowy 1,85 m n.p.m.; 

3. zasady parcelacji utrzymanie istniej>cego podziału, dopuszcza siC korekty do ± 10 % powierzchni 
działki; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działki – nie 
dotyczy działek zabudowanych, 

2) zaleca siC nasadzenia i odnowienie zieleni ozdobnej; 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa terenu S.M.7048.UP i terenu S.M.7049.UP z terenów: S.M.7091.KD.L 
lub/i S.M.7092.KD.D lub/i S.M.7093.KD.D, 

2) obsługa terenu S.M.7050.UP z terenów: S.M.7091.KD.L lub/i S.M.7093.KD.D, 
3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjna oraz odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7091.KD.L, 
S.M.7092.KD.D, S.M.7093.KD.D, 

2) w terenie S.M.7050.UP istniej>ca sieć cieplna - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) do likwidacji przeznacza siC istniej>ce tymczasowe obiekty gospodarki Wciekowej 
(pompownie, osadniki, sieci lokalne), 

4) w terenie S.M.7050.UP projektowana kanalizacja sanitarna, przepompownia i 
ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych. 

 

§ 52. Teren elementarny S.M.7051.PU powierzchnia 0,39 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo - składowa, z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: biurowe, produkcyjne, rzemieWlnicze; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do terenu 
S.M.7091.KD.L, 

2) minimalna powierzchnia działki – 1 200 m
2
, 

3) minimalna szerokoWć frontu działki - 25,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

     powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni działki; 
 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
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6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7091.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, 
S.M.7091.KD.L, 

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 53. Teren elementarny S.M.7052.PU powierzchnia 0,43 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo - składowa, z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: biurowe, produkcyjne, rzemieWlnicze, 
3) dopuszcza siC mieszkania funkcyjne; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do terenu 
S.M.7091.KD.L lub drogi wewnCtrznej S.M.7100.KDW, 

2) minimalna powierzchnia działki – 1 200 m
2
, 

3) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki - 25,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

     powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni działki; 
 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu: S.M.7091.KD.L lub/i S.M.7100.KDW, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, 
S.M.7091.KD.L, S.M.7100.KDW,  

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 

 
 

§ 54. Teren elementarny S.M.7053.PU powierzchnia 6,10 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo – składowa z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: biurowe, produkcyjne, rzemieWlnicze; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do drogi publicznej 
lub do drogi wewnCtrznej powstałej w ramach podziału terenu, 

2) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych podziałów, 
3) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 0,3 ha, 
4) minimalna szerokoWć frontu działki wzdłuc ulicy S.M.7073.KD.G - 70,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni działki, 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu: S.M.7085.KD.L lub/i S.M.7091.KD.L,  
2) dopuszcza siC obsługC z terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) poprzez istniej>ce 

zjazdy, 
3) zakaz lokalizacji nowych zjazdów z terenu S.M.7073.KD.G chyba, ce jednoczeWnie 

nastCpuje likwidacja zjazdu istniej>cego, 
4) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, 
S.M.7085.KD.L, S.M.7091.KD.L, S.M.7053.PU, 
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2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

5) istniej>ca podstacja prostownikowa „GdaMska 2” zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i przeniesienia w 
teren S.M.7073.KD.G, 

6) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV, 

7) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych. 
 

§ 55. Teren elementarny S.M.7054.ZD powierzchnia 16,97 ha 

1. przeznaczenie terenu ogrody działkowe; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC budowC altan ogrodowych wg przepisów odrCbnych, 
2) od ulicy S.M.7085.KD.L Wwietlica, budynek usługowo - gospodarczy i zespół 

sanitarny ogólnodostCpny, funkcje zblokowane we wspólnej kubaturze o 
powierzchni zabudowy do 100 m

2
, 

3) wysokoWć zabudowy wymienionej w pkt 2 - do 7,0 m n.p.t., 
4) dach zabudowy wymienionej w pkt 2 - wysoki, 
5) od ulicy S.M.7085.KD.L miejsca parkingowe i plac na pojemniki do segregacji 

odpadów, 
6) obowi>zuj> ogrodzenia acurowe zespołu ogrodów działkowych; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu, poza korektami granic, niezbCdnymi do funkcjonowania 
ogrodów; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 90 % powierzchni terenu,                     
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu,  
3) zakaz kanalizowania otwartych rowów; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu: S.M.7085.KD.L lub/i S.M.7091.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzenie Wcieków w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: S.M.7091.KD.L, S.M.7085.KD.L,  

2) istniej>ca sieć cieplna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

4) istniej>ce rowy melioracyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 
oraz budowy rowów w nowej lokalizacji, 

5) odprowadzenie wód opadowych projektowanej zabudowy usługowej projektowan> 
kanalizacj> deszczow> do istniej>cych rowów lub bezpoWrednio w grunt. 

 

§ 56. Teren elementarny S.M.7055.UP powierzchnia 0,36 ha 

1. przeznaczenie terenu usługi: produkcyjne, rzemiosło, składowanie, biurowe; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki,  
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1 200 m2
, 

2) minimalna szerokoWć frontu 25 m, 
3) granice podziału prostopadłe do osi ulicy obsługuj>cej, 
4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych podziałów; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

    powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki - nie 
dotyczy zabudowy istniej>cej; 

 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 336 ｦ Poz. 34 

 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu: S.M.7091.KD.L lub/i S.M.7100.KDW, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, 
S.M.7091.KD.L, S.M.7100.KDW. 

 

§ 57. Teren elementarny S.M.7056.PU powierzchnia 4,96 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – bazowo – składowa z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, rzemieWlnicze, biurowe; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,  
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) najnicsza rzCdna terenu nowej zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m.; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielanej działki do terenu 
S.M.7085.KD.L i/lub S.M.7086.KD.L i/lub powstałej w ramach podziału terenu 
drogi wewnCtrznej, 

2) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 0,5 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki wzdłuc ulicy - 100,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni działki, 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu: S.M.7085.KD.L lub/i S.M.7086.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzenie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7085.KD.L, 
S.M.7086.KD.L, S.M.7056.PU,  

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej 
lokalizacji, 

3) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV, 

6) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych. 
 

§ 58. Teren elementarny S.M.7057.PU powierzchnia 2,80 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno - bazowo – składowa z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, rzemieWlnicze, biurowo - handlowe; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) dopuszcza siC skanalizowanie odcinka kanału pomiCdzy terenami S.M.7073.KD.G 

i S.M.7086.KD.L; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do terenu 
S.M.7086.KD.L, 

2) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 0,5 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki wzdłuc terenu S.M.7086.KD.L - 50,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

    powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni działki; 
 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu: S.M.7085.KD.L lub/i S.M.7086.KD.L, 
2) dopuszcza siC obsługC z terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) poprzez istniej>ce 

legalnie zjazdy, 
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3) zakaz lokalizacji nowych zjazdów z ulicy S.M.7073.KD.G, 
4) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, 
S.M.7085.KD.L, S.M.7086.KD.L, S.M.7057.PU, 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) istniej>ca kanalizacja deszczowa  0,4 - 0,45 m odprowadzaj>ca wody deszczowe 
do rz. Regaliczki - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy kanalizacji w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca na terenie pompownia melioracyjna – do likwidacji i przeniesienia w 
teren S.M.7114.KPM,E, 

5) istniej>ca na terenie stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 
kV – do likwidacji i przeniesienia w teren S.M.7114.KPM,E, 

6) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

7) projektowana kanalizacja deszczowa, 
8) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych15//0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV, 
9) dopuszcza siC budowC nowych przepompowni Wcieków sanitarnych. 

 

§ 59. Teren elementarny S.M.7058.KSP powierzchnia 0,10 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) stacja paliw, 
2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce: handlu, gastronomii i obsługi pojazdów; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 8,0 m n.p.t., 
4) dachy płaskie;  

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

    powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5 % powierzchni terenu; 
 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7073.KD.G i/lub poprzez teren S.M.7057.PU, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, S.M.7058.KSP, S.M.7057.PU, 

2) istniej>ca kanalizacja deszczowa  0,45 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy kanalizacji w nowej lokalizacji. 

 

§ 60. Teren elementarny S.M.7059.KS powierzchnia 6,11 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) strategiczny parking dla samochodów osobowych i rowerów wraz z obiektami 
niezbCdnymi dla obsługi parkingu - inwestycja celu publicznego, 

2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce: handel, gastronomia; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 200 m

2
, 

3) wysokoWć zabudowy wielofunkcyjnej do 10,0 m n.p.t., 
4) dachy płaskie, 
5) wbudowana osłona na pojemniki do segregacji odpadów, 
6) zespół sanitarny ogólnodostCpny, wbudowany w zabudowC, 
7) najnicsza rzCdna terenu zabudowy i nawierzchni parkingowej 2,10 m n.p.m., 
8) kacde 20 miejsc parkingowych obudowane zieleni> wysok> i Wredni>; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 
 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni terenu, 
2) zachowanie okazałych egzemplarzy drzew, w tym owocowych i ich 

wkomponowanie w zagospodarowanie terenu, 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 338 ｦ Poz. 34 

 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja obsługa z terenu S.M.7086.KD.L; 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 

odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, S.M.7086.KD.L, 

2) dopuszcza siC odprowadzanie wód opadowych po podczyszczeniu do Regaliczki, 
3) istniej>cy kolektor deszczowy  0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji, 
4) istniej>cy rów melioracyjny - z dopuszczeniem przebudowy lub likwidacji, 
5) projektowane kolektory deszczowe. 

 

§ 61. Teren elementarny S.M.7060.KS powierzchnia 1,81 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) strategiczny parking dla samochodów wraz z obiektami niezbCdnymi dla obsługi 
parkingu - inwestycja celu publicznego, 

2) lokalizacja stanowisk dla autokarów, 
3) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce: handel, gastronomia, 
4) dopuszcza siC parking dla rowerów; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 2 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy wielofunkcyjnej do 10,0 m n.p.t., 
4) dachy płaskie, 
5) obowi>zuje budowa zespołu sanitarnego ogólnodostCpnego z miejscem na 

pojemniki do segregacji odpadów, 
6) najnicsza rzCdna terenu zabudowy i komunikacji 2,10 m n.p.m., 
7) kacde 20 miejsc parkingowych obudowane zieleni> wysok> i/lub Wredni>; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni terenu, 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja obsługa z terenu S.M.7086.KD.L lub/i jezdni wspomagaj>cej teren S.M.7073.KD.G 
(ul. GdaMska); 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7073.KD.G, S.M.7086.KD.L,  

2) istniej>cy rów melioracyjny - z dopuszczeniem przebudowy lub likwidacji. 
 
 

§ 62. Teren elementarny S.M.7061.KM powierzchnia 6,84 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zajezdnia autobusowa - inwestycja celu publicznego, 
2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce, w tym: handel, gastronomia; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 40 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 15  m n.p.t., 
4) dachy płaskie,  
5) zespół sanitarny ogólnodostCpny, wbudowany w zabudowC, 
6) wbudowana osłona na pojemniki do segregacji odpadów, 
7) najnicsza rzCdna terenów zabudowy i komunikacji 2,10 m n.p.m., 
8) obowi>zuj> elementy zieleni komponowanej: wysokiej i Wredniej, z wykorzystaniem 

istniej>cych drzew, w tym obsadzenie zieleni> wysok> wzdłuc terenów: 
S.M.7073.KD.G i S.M.7080.KD.GP;   

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

  1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni działki, 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z jezdni wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska), 
2) dopuszcza siC obsługC z terenu S.M.7086.KD.L poprzez teren S.M.7060.KS; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7080.KD.GP, S.M.7073.KD.G,  
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2) istniej>cy rów melioracyjny - z dopuszczeniem przebudowy lub likwidacji, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV. 
 

§ 63. Teren elementarny 

S.M.7062.ZL 
Zaleskie ŁCgi 

powierzchnia 20,01 ha 

S.M.7063.ZL 
Zaleskie ŁCgi 

powierzchnia 12,33 ha 

S.M.7064.ZL 
Zaleskie ŁCgi 

powierzchnia 5,85 ha 

S.M.7065.ZL 
Zaleskie ŁCgi 

powierzchnia 0,65 ha 

1. przeznaczenie terenu zieleM leWna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, z wyj>tkiem urz>dzeM i budowli słuc>cych gospodarce leWnej, 
2) zakaz melioracji (z wyj>tkiem małej retencji wodnej) i niwelacji terenu; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia  terenu biologicznie czynna min. 95 % powierzchni terenu, 
2) zakaz wycinki drzewostanu, za wyj>tkiem ciCć sanitarnych; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) dostCp poprzez przyległe tereny kolejowe, 
2) dopuszcza siC po jednym poł>czeniu do kacdego z terenów z terenu 

S.M.7077.KD.G, 
3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna zakaz lokalizacji obiektów i sieci uzbrojenia technicznego. 

 
 

§ 64. Teren elementarny 
S.M.7066.PU 

Zaleskie ŁCgi 
powierzchnia 2,49 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno – składowa z funkcjami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowowydzielanej działki do terenu 
S.M.7089.KD.L lub do drogi wewnCtrznej, 

2) minimalna powierzchnia działki - 0,6 ha; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) czCWć  terenu objCta Systemem Zieleni Miejskiej, granice oznaczono na rysunku 
planu, 

2) czCWć terenu w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina 
Dolnej Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7089.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenie S.M.7089.KD.L,  

2) do czasy budowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC zastosowanie zbiorników 
bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni Wcieków,  

3) istniej>ca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

5) istniej>cy rów melioracyjny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 
oraz budowy rowu w nowej lokalizacji, 

6) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
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7) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 65. Teren elementarny S.M.7067.SO powierzchnia 3,75 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) przeładunek odpadów i kruszyw, z funkcjami i obiektami towarzysz>cymi, 
2) dopuszcza siC budowC linii sortowniczej odpadów, usługi logistyczne,  
3) nabrzece przeładunkowo - składowe; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy na liniach rozgraniczaj>cych terenu 
elementarnego, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 12,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) wzdłuc terenu S.M.7074.KD.G utrzymanie pasa zieleni wysokiej i Wredniowysokiej 

o szerokoWci min. 30 m, jako zieleni izolacyjnej, 
6) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC i 

przebudowC nabrzeca – nabrzece utwardzone; 
3. zasady parcelacji dopuszcza siC wył>cznie parcelacjC zwi>zan> z wydzielaniem obiektów 

gospodarki odpadami z terenu bazy techniczno - eksploatacyjnej; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni działki, 
2) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 

Odry”, oznaczonym na rysunku planu; 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7089.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7074.KD.G, S.M.7089.KD.L,  

2) do czasy budowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC zastosowanie zbiorników 
bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni Wcieków, 

3) istniej>ce sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i 
deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci i ruroci>gów w nowej 
lokalizacji, 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowych lokalizacjach, 

5) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

6) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
7) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV 
8) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 66. Teren elementarny S.M.7068.E powierzchnia 0,01 ha  

1. przeznaczenie terenu stacja transformatorowa; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC rozbudowC budynku, 
2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 5 m n.p.t.,  
4) dach płaski; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu;  

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 
Odry”, oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7089.KD.L, 
2) nie obowi>zuje wymóg lokalizacji miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 341 ｦ Poz. 34 

 

 

§ 67. Teren elementarny 
S.M.7069.PUw 

Zaleskie ŁCgi 
powierzchnia 4,69 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa z dostCpem do akwenów 
ceglownych, z funkcjami towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, 
3) nabrzeca przeładunkowo – składowe, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne ucytkowanie terenu; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy i budowli do 20,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 

15, 
4) dachy o parametrach dowolnych,  
5) najnicsza rzCdna terenu zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 
6) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 

nabrzeca, wł>cznie z zal>dowieniem basenów – nabrzece utwardzone, 
7) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 

linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca, 

8) obowi>zuje wykonanie urz>dzeM do wodowania sprzCtu ratowniczego, m.in. 
zjazdy, pochylnie, oraz innych obiektów niezbCdnych dla funkcji terenu, do 10 m 
od brzegu. 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do akwenu 
ceglownego i powstałej w ramach podziału terenu drogi wewnCtrznej, 

2) minimalna powierzchnia działki - 1,5 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki wzdłuc linii brzegowej - 150,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 25 % powierzchni działki, 
2) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 

Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 
3) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zieleni wysokiej, 
4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7089.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1)  zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: S.M.7089.KD.L, S M.7070.PU, 

2)  do czasy budowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC zastosowanie zbiorników 
bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni Wcieków, 

3) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 

kablow> 15 kV, 
5) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 68. Teren elementarny 
S.M.7070.PU 

Zaleskie ŁCgi 
powierzchnia 14,47 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno - składowa, magazynowa, przeładunkowa, z funkcjami 
towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne, logistyczne, 
3) nabrzeca przeładunkowo – składowe, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC, na czCWci terenu, funkcjC 

tymczasow> - dezaktywacja i składowanie odpadów produkcyjnych 
elektrociepłowni,  

5) dopuszcza siC realizacjC ustaleM planu etapowo, z równoczesnym utrzymaniem 
funkcji tymczasowej, 

6) obowi>zuje rekultywacja terenu po zakoMczeniu składowania odpadów 
produkcyjnych na funkcje ustalone w planie; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 30,0 m n.p.t., wysokoWci urz>dzeM i obiektów z obudow> 

wg potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 342 ｦ Poz. 34 

 

5) dopuszcza siC korekty przebiegu linii brzegowej, budowC, rozbudowC, przebudowC 
nabrzeca, 

6) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 
linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca. 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do terenu 
S.M.7089.KD.L lub do drogi wewnCtrznej powstałej w ramach podziału terenu, 

2) minimalna powierzchnia działki - 0,5 ha, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki wzdłuc terenu S.M.7089.KD.L - 150,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni terenu, 
2) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 

Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 
3) zakaz wycinki wartoWciowego drzewostanu za wyj>tkiem ciCć sanitarnych i wycinki 

zwi>zanej z budow> dróg wewnCtrznych,  
4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7089.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
uzbrojenia w terenach: S.M.7089.KD.L, S.M.7070.PU,  

2) do czasu budowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC zastosowanie zbiorników 
bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni Wcieków, 

3) odprowadzanie wód opadowych i technologicznych po podczyszczeniu do 
Bryneckiego Nurtu i rzeki Regalicy, 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowych lokalizacjach, 

5) istniej>ce ruroci>gi technologiczne  200 - 300 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy ruroci>gów w nowej 
lokalizacji, 

6) istniej>ca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

7) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
8) dopuszcza siC budowC nowych  stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV. 
 

§ 69. Teren elementarny 
S.M.7071.ZL 
Zaleskie ŁCgi 

Brynecki Nurt, Zatoka Brynecka 
powierzchnia 189,78 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zieleM leWna, 
2) wody płyn>ce;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, z wyj>tkiem urz>dzeM i budowli słuc>cych gospodarce leWnej, 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych, 
3) zakaz melioracji (z wyj>tkiem małej retencji wodnej) i niwelacji terenu, 
4) dopuszcza siC korekty linii brzegowej rzeki Regalicy - nabrzece naturalne, 
5) utrzymanie sieci otwartych rowów, kanałów i zatok, utrzymanie ich naturalnej linii 

brzegowej, 
6) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 
 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, granice oznaczono na rysunku planu, 
2) czCWć terenu objCta Zespołem Przyrodniczo - Krajobrazowym „Zaleskie ŁCgi”, 
3) teren objCty proponowanym rezerwatem przyrody „Zaleskie ŁCgi”, obowi>zuje 

zakaz oddziaływania na układ wodny obiektu lub otoczenia prowadz>cy do zmiany 
stanu istniej>cego, z ograniczeniem konserwacji rowów melioracyjnych, 

4) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 
Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

5) teren objCty specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolna Odra”, 
oznaczonym na rysunku planu, 

6) zachowanie zbiorników wodnych, sieci rowów i kanałów w stanie naturalnym, 
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7) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu, 

8) czCWć terenu objCta stref> ochrony poWredniej zewnCtrznej ujCcia wody 
podziemnej „Zdroje”, oznaczon> na rysunku planu, 

9) dopuszcza siC działania zgodne z ustaleniami planów urz>dzenia lasów; 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7095.KD.D lub/i S.M.7089.KD.L poprzez teren 
S.M.7115.USw, 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 
nawigacyjnych. 

 
 

§ 70. Teren elementarny 
S.M.7072.USw 

Zaleskie Łegi, Brynecki Nurt 
powierzchnia 11,18 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi: rekreacji, sportu i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do akwenów 
ceglownych, m.in. przystanie wodne, stanice wCdkarskie, 

2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce funkcji podstawowej: camping, handel, 
gastronomia, rozrywka, usługi rzemieWlnicze zwi>zane z rekreacj> i sportami 
wodnymi,  

3) nabrzece sportowe dla jednostek pływaj>cych, z dostCpem publicznym, 
4) wody powierzchniowe Wródl>dowe; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 10 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy przestrzenne,  
5) zabudowa wolno stoj>ca o swobodnej lokalizacji, 
6) zalecane materiały wykoMczeniowe i technologie budowlane tradycyjne, 
7) najnicsza rzCdna terenu zabudowy 1,85 m n.p.m., 
8) zakaz wygradzania terenu wzdłuc nabrzeca - zachowanie publicznego dostCpu 

wzdłuc linii brzegowej Bryneckiego Nurtu, 
9) dopuszcza siC budowC dróg wewnCtrznych i placów oraz parkingów, 
10) dopuszcza siC regulacjC linii brzegowej, utwardzenie nabrzeca, budowC, 

rozbudowC, przebudowC nabrzeca, budowC pomostów i innych obiektów 
niezbCdnych dla funkcji usługowych i sportowych, 

11) utrzymanie 20 % długoWci nabrzeca naturalnego, 
12) utrzymanie kanału otwartego – Nurtu Bryneckiego, 
13) zachowanie istniej>cych skupin drzew i ich wkomponowanie w 

zagospodarowanie terenu, 
14) w rozwi>zaniach funkcjonalnych uwzglCdnić s>siedztwo stacji przeładunkowej 

odpadów na terenie S.M.7067.SO; 
3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenu, podziały ucytkowe bez wydzieleM geodezyjnych; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 80 % powierzchni terenu, 
2) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 

Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 
3) zachowanie istniej>cego terenu zadrzewionego wzdłuc terenów S.M.7089.KD.L i 

S.M.7080.KD.GP, 
4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7089.KD.L i/lub S.M.7117.KDW, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz 
odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane 
sieci uzbrojenia w terenach: S.M.7080.KD.GP, S.M.7089.KD.L, S.M.7070.PU, 
S.M.7117.KDW, S.M.7116.PU, 

2) do czasy budowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC zastosowanie zbiorników 
bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni Wcieków, 

3) odprowadzanie wód opadowych do Bryneckiego Nurtu i rzeki Regalicy, 
4) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków 

sanitarnych – z dopuszczeniem budowy, remontu oraz budowy sieci i ruroci>gu w 
nowej lokalizacji, 

5) istniej>cy kolektor deszczowy  0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji, 
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6) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz skablowania i budowy sieci w nowej 
lokalizacji lub likwidacji, 

7) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

8) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
9) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
10) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV. 
 

§ 71. Teren elementarny S.M.7073.KD.G 
ul. GdaMska, Estakada Pomorska 

 
powierzchnia 28,59 ha 

 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica główna wraz z tras> tramwajow> i pCtl> tramwajowo – 
autobusow>, 

2) w granicach wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KM, lokalizacja pCtli tramwajowo – autobusowej, podstacji 
prostownikowej; dopuszcza siC usługi towarzysz>ce pCtli m.in.: obsługa pCtli, 
gastronomia, handel, informacja, toalety publiczne; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) dla zabudowy wymienionej w ust.1 pkt 2 obowi>zuje: 
a) powierzchnia zabudowy usług towarzysz>cych do 200 m2

, 
b) powierzchnia zabudowy podstacji prostownikowej do 300 m

2
, 

c) wysokoWć zabudowy do 10 m n.p.t., 
d) dachy płaskie, 
e) zabudowa wielobryłowa, spójna kompozycyjnie, 

2) zakaz, z zastrzeceniem pkt 3 - 4, zagospodarowania tymczasowego, 
3) dopuszcza siC, jako obiekty towarzysz>ce pCtli tramwajowej, lokalizacjC do czterech 

kiosków - ze sprzedac> prasy, biletów komunikacji miejskiej, biletów postojowych, o 
powierzchni zabudowy kacdego z nich do 12 m2

 i wysokoWci zabudowy do 3,5 m od 
poziomu chodnika do najwycej połoconego elementu konstrukcji dachu płaskiego, 

4) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zieleni> nisk>, w tym krzewami,  
5) dopuszcza siC wykorzystanie terenu pod Estakad> Pomorsk> (poza bocznicami i 

ł>cznikami pomiCdzy północn> i południow> jezdni> wspomagajac>) na parkingi 
dla samochodów, 

6) dopuszcza siC wykorzystanie terenu pod Tras> Zamkow> oraz estakad> 
dojazdow> do mostu im. J. Łabudy (w rejonie ul. Marynarskiej) na parkingi dla 
samochodów osobowych i autokarów, 

7) dla parkingów sytuowanych zgodnie z ustaleniem w pkt 5, obowi>zuje zakaz 
zabudowy za wyj>tkiem obiektów i urz>dzeM obsługi parkingu, 

8) zakaz sytuowania reklam wolno stoj>cych w pasie drogowym, 
9) zakaz lokalizacji ekranów akustycznych, 
10) obowi>zuje jednolity rysunek nawierzchni chodnika, 
11) nowy most przez rzekC ParnicC realizuje siC w dostosowaniu do parametrów 

klasyfikacyjnych Wródl>dowej drogi wodnej; 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 43,1 m do 187,8 m, zgodnie z 

rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

6. komunikacja 1) ustala siC minimalny przekrój ulicy: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu, obustronne 
chodniki i min. jednostronna Wciecka rowerowa, przynajmniej na odcinkach 
wymienionych w pkt  5 – jezdnie wspomagaj>ce, 

2) torowisko tramwajowe wydzielone, usytuowane w pasie miCdzy jezdniami, 
3) pCtlC tramwajow> i autobusow> lokalizuje siC w granicach wydzielenia 

wewnCtrznego KM, oznaczonego na rysunku planu, 
4) przebieg Wciecek rowerowych, poza jezdni> wzdłuc jezdni wspomagaj>cych; 

dopuszcza siC prowadzenie Wciecek na fragmentach terenu wzdłuc jezdni głównych, 
w tym na Trasie Zamkowej, o ile inne rozwi>zania nie s> mocliwe, 

5) na fragmentach ulicy od pCtli tramwajowo - autobusowej do Estakady Pomorskiej 
– po północnej stronie terenu oraz od terenu S.M.7086.KD.L do planowanej w 
terenie S.M.7080.KD.GP jezdni wspomagaj>cej i od Mostu Portowego 
przynajmniej do budynku przy ul. GdaMskiej nr 11, po południowej stronie ulicy 
projektowane jezdnie wspomagaj>ce, 
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6) przejWcie dla pieszych na pCtlC tramwajowo – autobusow> przy Basenie 
Górniczym w drugim poziomie, 

7) skrzycowania jezdni głównych ulicy z bocznicami kolejowymi w drugim poziomie, 
8) dopuszcza siC utrzymanie i rozbudowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna i 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne 
Wcieków sanitarnych i wód deszczowych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniej>ca magistrala wodoci>gowa Ø 400 - 500 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej magistrali w terenie 
elementarnym, 

3) istniej>cy gazoci>g Wredniego ciWnienia Ø 150 - 180 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowego gazoci>gu w terenie 
elementarnym, 

4) istniej>ca magistrala cieplna  2 x Ø  600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowej magistrali w terenie 
elementarnym, 

5) istniej>ce kolektory deszczowe Ø  0,45 – 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym, 

6) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowych przepompowni w terenie 
elementarnym, 

7) istniej>ce napowietrzne elektroenergetyczne linie 110 kV z zasiCgiem 
oddziaływania linii, oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy i remontu, 

8) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem, 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

9) istniej>ca w terenie S.M.7027.PUw,UP i S.M.7073.KD.G stacja transformatorowa 
15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - do likwidacji lub przebudowy i 
przeniesienia w teren S.M.7027.PUw,UP, 

10) istniej>ce rowy melioracyjne wraz z przepustami - z dopuszczeniem  
przebudowy, rozbudowy, remontu, 

11) projektowana kanalizacja deszczowa, ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych i wód 
deszczowych, 

12) projektowany kolektor deszczowy, 
13) planowane elektroenergetyczne linie kablowe 110 kV, 
14) projektowana podstacja prostownikowa w granicach wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego na rysunku planu symbolem KM, do obsługi trakcji tramwajowej, 
zasilana lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 72. Teren elementarny S.M.7074.KD.G 
most Cłowy, czCWć ul. GdaMskiej 

powierzchnia 4,63 ha 

1. 
przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica główna, 

2) nabrzece; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zagospodarowania tymczasowego - ustalenie nie dotyczy 
zagospodarowania tymczasowego zieleni> nisk>, w tym krzewami, 

2) po północnej stronie ulicy jezdnia wspomagaj>ca oraz dojazd do zachodniego 
przyczółka mostu Cłowego i nabrzeca, 

3) obowi>zuje jednolity rysunek nawierzchni chodnika, 
4) zakaz lokalizacji ekranów akustycznych, 
5) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca 

- nabrzece utwardzone, 
6) dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do cumowania jednostek pływaj>cych oraz 

innych urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 43,9 m do 171 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) czCWć terenu objCta obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina 
Dolnej Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

2) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu morskiego, 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
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6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu - zastrzeceniem pkt 2 - 
obustronne chodniki, Wciecka rowerowa, 

2) przebieg jezdni wspomagaj>cej przynajmniej na odcinku od wjazdu do portu do 
wiaduktu nad kolej>, 

3) przebieg Wciecek rowerowych, poza jezdni>,  
4) zakaz bezpoWredniej obsługi przyległego terenu z jezdni głównych ulicy; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna 
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniej>ca magistrala wodoci>gowa Ø 400 - 500 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej magistrali w terenie 
elementarnym, 

3) istniej>cy gazoci>g Wredniego ciWnienia Ø 150 - 180 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowego kolektora w terenie 
elementarnym, 

4) istniej>cy kolektor deszczowy Ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

5) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem budowy 
sieci kablowej w nowej lokalizacji, 

6) projektowana sieć elektroenergetyczna 15 kV i ruroci>g tłoczny Wcieków 
sanitarnych, 

7) dopuszcza siC prowadzenie sieci cieplnej, 
8) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 73. Teren elementarny S.M.7075.KD.G 
czCWć mostu Portowego 

powierzchnia 0,26 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica główna wraz z tras> tramwajow>, przeprawa mostowa;  
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nowy most przez rzekC ParnicC realizuje siC w dostosowaniu do parametrów 
klasyfikacyjnych Wródl>dowej drogi wodnej, 

2) dopuszcza siC ograniczenie parametrów klasyfikacyjnych rzeki Parnicy pod 
mostem Portowym do parametrów istniej>cego mostu, 

3) przy przebudowie istniej>cego mostu Portowego obowi>zuje usytuowanie po obu 
jego stronach, ci>gu pieszo rowerowego, 

4) dopuszcza siC budowC nowego mostu pieszo rowerowego, po zachodniej stronie 
istniej>cego mostu Portowego, przy czym przeWwit pionowy pod nowym obiektem 
nie moce być mniejszy nic przeWwit pionowy istniej>cego mostu, 

5) zakaz sytuowania reklam wolno stoj>cych w pasie drogowym, 
6) zakaz lokalizacji ekranów akustycznych,  
7) obowi>zuje jednolity rysunek nawierzchni chodnika; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 33,6 m do 36 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

5. komunikacja 1) ustala siC przekrój: dwie jezdnie po min. 2 pasy ruchu, obustronne chodniki i min. 
jednostronna Wciecka rowerowa, 

2) torowisko tramwajowe wydzielone, usytuowane w pasie miCdzy jezdniami, 
3) przebieg Wciecki rowerowej, poza jezdni>, 
4) szerokoWć ci>gu pieszo rowerowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 – 5 m; 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja 
deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 
nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniej>ca magistrala wodoci>gowa Ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym, 

3) istniej>ce gazoci>gi Wredniego ciWnienia Ø 150 - 200 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych gazoci>gów w terenie 
elementarnym, 

4) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 
 

§ 74. Teren elementarny S.M.7076.KD.G 
czCWć ul. Hryniewieckiego, ul. Kujota 

powierzchnia 5,37 ha  

1. przeznaczenie terenu droga publiczna - ulica główna; 
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2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 
sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, 
bez prawa rozbudowy, 

2) dopuszcza siC wykorzystanie na składowanie materiałów budowlanych oraz 
prowadzenie bocznic kolejowych obszaru pod estakad> na odcinku przylegaj>cym do 
terenu S.M.7039.PU, 

3) zakaz sytuowania reklam wolno stoj>cych w pasie drogowym, 
4) zakaz lokalizacji ekranów akustycznych; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 40 m do 121,4 m, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

3) czCWć terenu w granicach portu morskiego, oznaczonych na rysunku planu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, min. jednostronny chodnik i 
Wciecka rowerowa, 

2) wCzeł dwupoziomowy z terenem S.M.7083.KD.L  (w rejonie ulic Kujota – 
Rybnicka), 

3) przekroczenie terenów kolejowych w drugim poziomie, 
4) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicy; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy nowych sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>ca magistrala wodoci>gowa Ø 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym, 

3) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowej przepompowni w terenie elementarnym, 

4) istniej>ce kolektory deszczowe Ø 0,5 – 0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym, 

5) istniej>ca magistrala cieplna  2 x Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym, 

6) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
likwidacji lub budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji, 

7) istniej>ca podstacja prostownikowa, obsługuj>ca trakcjC tramwajow>, zasilana lini> 
kablow> 15 kV - do likwidacji i przeniesienia w teren S.M.7108.E, 

8) projektowane sieci: gazowa i cieplna, 
9) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
10) dopuszcza siC prowadzenie sieci: wodoci>gowej, elektroenergetycznej oraz 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy sieci portowej 
infrastruktury technicznej. 

 

§ 75. Teren elementarny S.M.7077.KD.G powierzchnia 3,13 ha  

1. przeznaczenie terenu droga publiczna - ulica główna; 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) prowadzenie linii i bocznic kolejowych pod wiaduktami lub estakadami, 
2) zakaz sytuowania reklam wolno stoj>cych w pasie drogowym, 
3) najnicsza rzCdna ulicy 2,0 m n.p.m., 
4) zakaz zagospodarowania tymczasowego -  z zastrzeceniem pkt 5, 
5) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zieleni> nisk> i wysok>; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 30 m do 40 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1)  czeWć terenu objCta Systemem Zieleni Miejskiej, granice oznaczono na rysunku 
planu, 

2) czCWć terenu objCta obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina 
Dolnej Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

3) czCWć terenu objCta specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolna 
Odra”, oznaczonym na rysunku planu, 

4) obowi>zuje ogrodzenie drogi siatk> wzdłuc terenów zieleni naturalnej i wykonanie 
przepustów dla zwierz>t, 

5) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 
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5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: min jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, 
2) dopuszcza siC jednostronny chodnik, 
3) przekroczenie terenów kolejowych w drugim poziomie; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) istniej>cy rów melioracyjny – do skanalizowania w granicach drogi, z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

3) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 
 

§ 76. Teren elementarny 
S.M.7078.KD.Z 

Łasztownia, Ostrów Grabowski –  
ul. Logistyczna, czCWć ul. Hryniewieckiego 

powierzchnia 13,31 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica zbiorcza; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz nowego zagospodarowania tymczasowego; ustalenie nie dotyczy rozwi>zaM w 
zakresie geometrii jezdni i chodników ulicy, i skrzycowania z bocznic> kolejow> terenu 
S.M.7103.KK, 

2) najnicsza rzCdna niwelety ulicy 2,0 m n.p.m.; ustalenie nie dotyczy istniej>cego 
fragmentu ulicy; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 45,1 m do 54,9 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków – z wył>czeniem południowej czCWci terenu do wysokoWci na 
przedłuceniu linii rozgraniczaj>cej tereny S.M.7010.KS i S.M.7079.KD.Z; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronny chodnik, min. 
jednostronna Wciecka rowerowa, 

2) skrzycowanie z bocznic> kolejow> przebiegaj>c> w granicach terenu S.M.7103.KK 
w drugim poziomie, 

3) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicy; 
7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w 
terenie elementarnym, 

2) istniej>ce kolektory deszczowe Ø 0,6 – 0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym, 

3) istniej>ce rowy melioracyjne wraz z przepustami - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, 

4) projektowana sieć: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne 
Wcieków sanitarnych, 

5) planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV, 
6) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

 

§ 77. Teren elementarny S.M.7079.KD.Z powierzchnia 6,92 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica zbiorcza; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) w granicach terenu dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych bocznic kolejowych, 
2) przeprawa drogowa przez rzekC ParnicC jako most otwierany; w przypadku 

przCsła podnoszonego minimalne przeWwity pionowy i poziomy 40 m, 
3) dopuszcza siC przeprawC przez rzekC DuMczycC w formie grobli z przepustem, 
4) najnicsza rzCdna niwelety ulicy 2,0 m n.p.m.; ustalenie nie dotyczy istniej>cego 

fragmentu ulicy; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 25,3 m do 32,8 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 349 ｦ Poz. 34 

 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu, 
3) działania inwestycyjne na Ostrowie MieleMskim poprzedzone inwentaryzacj> 

przyrodnicz> pod k>tem wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t 
oraz siedlisk przyrodniczych i siedlisk ptaków; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: min. jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik, 
min. jednostronna Wciecka rowerowa, 

2) poł>czenie z ulic> S.M.7073.KD.G poWrednie poprzez jezdnie wspomagaj>ce, 
3) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicy; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,  
kanalizacja deszczowa i ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci i ruroci>gów w 
terenie elementarnym, 

2) istniej>ce ruroci>gi technologiczne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych ruroci>gów w terenie elementarnym, 

3) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

4) projektowana sieć: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne 
Wcieków sanitarnych, 

5) planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV. 

 

§ 78. Teren elementarny S.M.7080.KD.GP 
most im. Pionierów Miasta Szczecina 

powierzchnia 7,68 ha 

1. 
przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica główna ruchu przyWpieszonego wraz z torowiskiem 

tramwajowym; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zagospodarowania tymczasowego -  z zastrzeceniem pkt 2 i 3, 
2) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zieleni> nisk>, w tym krzewami,  
3) dopuszcza siC wykorzystanie terenu pod estakad> dojazdow> do Mostu Pionierów 

Miasta Szczecina na cele: ulic okreWlonych w planie oraz na parkingi dla 
samochodów osobowych i zieleM, 

4) dla parkingu sytuowanego zgodnie z ustaleniem w pkt 3 obowi>zuje zakaz 
zabudowy za wyj>tkiem obiektów i urz>dzeM obsługi parkingu, 

5) zakaz lokalizacji ekranów akustycznych, 
6) most przez rzekC RegalicC w dostosowaniu do parametrów klasyfikacyjnych 

Wródl>dowej drogi wodnej; 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 45,1 m do 160 m, zgodnie z 

rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) czCWć terenu objCta obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina 
Dolnej Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

6. komunikacja 1) ustala przekrój ulicy: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu, obustronne chodniki, na 
odcinku poza mostem - min. jednostronna Wciecka rowerowa, na odcinkach 
wymienionych w pkt 4 – jezdnie wspomagaj>ce, 

2) torowisko tramwajowe wydzielone, usytuowane w pasie miCdzy jezdniami,  
3) przebieg Wciecek rowerowych, poza jezdni>, 
4) na fragmentach ulicy od pCtli tramwajowo - autobusowej do wiaduktu nad kolej> – 

po północnej i południowej stronie terenu projektowane jezdnie wspomagaj>ce, 
5) skrzycowania jezdni głównych ulicy z bocznicami kolejowymi w drugim poziomie; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz 
kanalizacja deszczowa i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) istniej>ca magistrala wodoci>gowa Ø 400 - 500 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej magistrali w terenie 
elementarnym, 
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3) istniej>cy gazoci>g Wredniego ciWnienia Ø 225 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowego gazoci>gu w terenie elementarnym, 

4) istniej>cy kolektor deszczowy Ø 0,5 – 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

5) istniej>ca napowietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji, 

6) istniej>cy rów melioracyjny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
7) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
8) projektowany ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
9) dopuszcza siC prowadzenie sieci cieplnej i kanalizacji sanitarnej. 

 

§ 79. Teren elementarny S.M.7081.KD.Z 
Łasztownia, czCWć ul. Rybnickiej 

powierzchnia 0,03 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica zbiorcza; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 
 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna 18,9 m do 21,3 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: min. jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik, 
2) poł>czenie z terenem S.M.7076.KD.G poprzez wCzeł dwupoziomowy; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna,  
telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) dopuszcza siC prowadzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu 
tłocznego Wcieków sanitarnych. 

 

§ 80. Teren elementarny S.M.7082.KD.L 
Łasztownia, ul. Hryniewieckiego 

powierzchnia 0,92 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; ustalenie nie dotyczy rozwi>zaM w 
zakresie geometrii jezdni ulicy; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 20,9 m do 21,7 m zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 
chodnik, 

2) dopuszcza siC skrzycowanie z torowiskiem linii kolejowej w jednym poziomie; 
7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz 

kanalizacja deszczowa i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

3) istniej>ce rowy melioracyjne wraz z przepustami - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, 

4) dopuszcza siC prowadzenie sieci: gazowej, cieplnej i kanalizacji sanitarnej. 
 

§ 81. Teren elementarny S.M.7083.KD.L 
Łasztownia, ul. Kujota 

powierzchnia 1,74 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna;  
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2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 
 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 11,6 m do 24,8 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 
chodnik, 

2) poł>czenie z terenem  S.M.7076.KD.G poprzez wCzeł dwupoziomowy, 
3) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniej>cy kolektor deszczowy Ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

3) istniej>ce ruroci>gi technologiczne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy nowych ruroci>gów w terenie elementarnym, 

4) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem budowy 
sieci kablowej w nowej lokalizacji lub likwidacji. 

 

§ 82. Teren elementarny S.M.7084.KD.L 
ul. Basenowa 

powierzchnia 0,67 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 
 
 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 14 m do 20 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 
chodnik; zatoki parkingowe dla samochodów osobowych; dopuszcza siC 
lokalizacjC zatok parkingowych dla samochodów ciCcarowych, 

2) poł>czenie z terenem S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) poWrednie poprzez jezdniC 
wspomagaj>c>; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
4) dopuszcza siC prowadzenie sieci: wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, kanalizacji 

deszczowej. 

 
 

§ 83. Teren elementarny S.M.7085.KD.L 
czCWć ul. Merkatora 

powierzchnia 0,69 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 15 m do 27,5 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 
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4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki, 
2) poł>czenie z terenem S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) ograniczone do relacji 

prawoskrCtnych; 
7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci  i 
ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2)  istniej>cy rów melioracyjny wraz z przepustem - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
4) dopuszcza siC prowadzenie sieci gazowej. 

 

§ 84. Teren elementarny S.M.7086.KD.L 
czCWć ul. Merkatora 

powierzchnia 1,80 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 
sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, 
bez prawa rozbudowy, 

2) dopuszcza siC skanalizowanie odcinka kanału (terenu elementarnego 
S.M.7111.WS) w celu budowy drogi, 

3) najnicsza rzCdna jezdni 1,85 m n.p.m.; 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 16,1 m do 27,4 m, zgodnie z 

rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

 czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 
chodnik; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) odprowadzanie wód opadowych po podczyszczeniu do Regaliczki, 
3) istniej>ce rowy melioracyjne wraz z przepustami – z dopuszczeniem, przebudowy, 

rozbudowy, remontu,  
4) projektowana kanalizacja deszczowa i ruroci>g tłoczny wód opadowych, 
5) dopuszcza siC prowadzenie sieci gazowej.  

 

§ 85. Teren elementarny S.M.7087.KD.L 
ul. Kanał Parnicki, nowy most 

powierzchnia 1,50 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica lokalna, 
2) nabrzece sportowo - rekreacyjne i dla jednostek pływaj>cych ceglugi Wródl>dowej, 

z dostCpem ogólnym, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 

sposób ucytkowania (ogrody działkowe), z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia 
prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) most przez rzekC ParnicC realizuje siC w dostosowaniu do parametrów 
klasyfikacyjnych Wródl>dowej drogi wodnej, 

2) obowi>zuje jednolity rysunek nawierzchni chodników, nawierzchnie chodników 
poza mostem przepuszczalne, 

3) dopuszcza siC budowC oWwietlenia ekspozycyjnego mostu, 
4) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca 

- nabrzece utwardzone, dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca np. 
pochylnie, schody do poziomu wody, 

5) dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do cumowania jednostek pływaj>cych oraz 
innych urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca sportowo - 
rekreacyjnego, 

6) zakaz nowego zagospodarowania tymczasowego - ustalenie nie dotyczy ogrodów 
działkowych; 
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3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu, 
2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki, 
Wciecka rowerowa, 

2) w przypadku prowadzenia na obiekcie mostowym Wciecki rowerowej ł>cznie z 
ci>giem pieszym szerokoWć ci>gu pieszo rowerowego - 5 m; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w 
terenie elementarnym, 

2) istniej>ce kolektory tłoczne Wcieków 2 x Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, 

3) dopuszcza siC prowadzenie sieci: gazowej, cieplnej oraz kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, 

4) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych w konstrukcji mostu, 
5) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 86. Teren elementarny S.M.7088.KK  powierzchnia 0,07 ha 

1. przeznaczenie terenu obiekty i urz>dzenia transportu kolejowego; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) w granicach terenu dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy zwi>zanej z transportem 
kolejowym bez ograniczania linii zabudowy, 

2) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
3) dachy o parametrach dowolnych, 
4) obowi>zuje stosowanie urz>dzeM ograniczaj>cych uci>cliwoWć kolei, 
5) obowi>zuje dostosowanie parametrów technicznych mostu do parametrów 

klasyfikacyjnych Wródl>dowych dróg wodnych, 
6) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 

sposób ucytkowania, w tym ucytkowanie istniej>cego mostu o ograniczonych 
parametrach technicznych w stosunku do parametrów eksploatacyjnych 
Wródl>dowej drogi wodnej, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: elektroenergetyczna i telekomunikacyjna – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, 

2) istniej>ca magistrala cieplna 2 x Ø 600 mm – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, 

4) istniej>cy kolektor tłoczny Wcieków Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu. 

 

§ 87. Teren elementarny S.M.7089.KD.L powierzchnia 3,91 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 
sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, 
bez prawa rozbudowy; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 14,7 m do 65,3 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) czCWć terenu objCta obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina 
Dolnej Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
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6. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 
chodnik; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz 
kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniej>cy kolektor deszczowy Ø 0,5 – 0,6 m – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

3) istniej>ca napowietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji, 

4) projektowana sieć: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa 
oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 

5) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
6) dopuszcza siC prowadzenie sieci: gazowej, cieplnej oraz kanalizacji sanitarnej. 

 

§ 88. Teren elementarny S.M.7090.KD.L 
ul. GórnoWl>ska 

powierzchnia 1,18 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych bocznic kolejowych; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 13,3 m do 24,7 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 
chodnik; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz 
kanalizacja deszczowa i ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) istniej>ce ruroci>gi technologiczne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych ruroci>gów w terenie elementarnym,  

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

4) dopuszcza siC prowadzenie sieci: gazowej, cieplnej oraz kanalizacji sanitarnej. 

 

§ 89. Teren elementarny S.M.7091.KD.L 
ul. GrudziMskiego, Mostnika, Kotwiczna 

powierzchnia 0,89 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 
sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, 
bez prawa rozbudowy; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 12 m do 17 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,  min. jednostronny 
chodnik; 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa i ruroci>g tłoczny Wcieków 
sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz  budowy 
nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej 
lokalizacji, 

3) istniej>cy rów melioracyjny wraz z przepustem - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu lub do skanalizowania na odcinku ulicy Kotwicznej,  
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4) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków 
sanitarnych, 

5)  projektowany kolektor deszczowy, 
6) projektowane urz>dzenia podczyszczaj>ce na wylocie projektowanego kolektora 

przed zrzutem do rowu, 
7) dopuszcza siC prowadzenie sieci cieplnej. 

 

§ 90. Teren elementarny S.M.7092.KD.D powierzchnia 0,11 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica dojazdowa;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 
sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, 
bez prawa rozbudowy;  

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 13 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
4. ochrona dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 
teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik; 
6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ca sieć cieplna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym, 
2) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
3) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 

 

§ 91. Teren elementarny S.M.7093.KD.D 
ul. Swobody 

powierzchnia 0,13 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica dojazdowa;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
4. ochrona dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 
teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik; 
6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) istniej>ca napowietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem, przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków 
sanitarnych, 

4) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych.  
 

§ 92. Teren elementarny S.M.7094.KD.D 
ul. Piesza 

powierzchnia 0,26 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica dojazdowa;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 19,8 m do 21 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 
chodnik; 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) istniej>ca magistrala cieplna 2 x Ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym. 
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§ 93. Teren elementarny 
S.M.7095.KD.D 

Zaleskie ŁCgi 
powierzchnia 0,55 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica dojazdowa; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

     zakaz nowego zagospodarowania tymczasowego; ustalenie nie dotyczy 
zagospodarowania tymczasowego zieleni> nisk>, w tym krzewami; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) teren objCty Zespołem Przyrodniczo - Krajobrazowym „Zaleskie ŁCgi”, 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 
3) teren objCty stref> ochrony poWredniej zewnCtrznej ujCcia wody podziemnej 

„Zdroje”, oznaczon> na rysunku planu; 
5. ochrona dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 
 teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, jednostronny chodnik, 
2) dopuszcza siC budowC ulicy w formie ci>gu pieszo jezdnego bez wyodrCbniania 

jezdni i chodników; 
7. Infrastruktura techniczna dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 

 

§ 94. Teren elementarny 
S.M.7096.KDW 

Łasztownia 
powierzchnia 0,32 ha 

1. przeznaczenie terenu droga wewnCtrzna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 

3. zasady parcelacji szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny  chodnik; 
7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci i ruroci>gów w 
terenie elementarnym, 

2) istniej>cy kolektor deszczowy Ø 0,5 - 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

3) dopuszcza siC prowadzenie sieci: gazowej, cieplnej. 

 

§ 95. Teren elementarny S.M.7097.KDW 

Łasztownia 

powierzchnia 0,78 ha 

1. przeznaczenie terenu droga wewnCtrzna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 
sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, 
bez prawa rozbudowy; 

3. zasady parcelacji szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik; 
7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci i 
ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>cy kolektor deszczowy Ø 0,5 m – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

3) istniej>cy przepust dla rowu melioracyjnego - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, 

4) dopuszcza siC prowadzenie sieci gazowej. 
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§ 96. Teren elementarny 
S.M.7098.KDW 

Ostrów Grabowski 
powierzchnia 2,38 ha 

1. przeznaczenie terenu droga wewnCtrzna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

zakaz nowego zagospodarowania tymczasowego; ustalenie nie dotyczy 
zagospodarowania tymczasowego zieleni> nisk>, w tym krzewami; 

3. zasady parcelacji szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny  
chodnik, 

2) dopuszcza siC skrzycowanie z torami kolejowymi w jednym poziomie; 
7. infrastruktura techniczna dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 

 

§ 97. Teren elementarny 
S.M.7099.KPS 

Łasztownia 
powierzchnia 0,01 ha 

1. przeznaczenie terenu przepompownia Wcieków sanitarnych; 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, za wyj>tkiem obiektów i urz>dzeM przepompowni, 
2) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 5,0 m n.p.t.,  
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) obsadzenie zieleni> Wredni> wzdłuc granic terenu; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 30 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 
1) obsługa z terenu S.M.7078.KD.Z poprzez teren S.M.7021.PU lub S.M.7018.PUw,  
2) nie obowi>zuj> wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu. 

 

§ 98. Teren elementarny S.M.7100.KDW 

ul. Kotwiczna 

powierzchnia 0,07 ha 

1. przeznaczenie terenu droga wewnCtrzna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 

3. zasady parcelacji szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 10,5 m do 11,1 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny  
chodnik; 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w 
terenie elementarnym, 

2) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 
 

§ 99. Teren elementarny S.M.7101.KDW powierzchnia 0,14 ha 

1. przeznaczenie terenu droga wewnCtrzna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 

3. zasady parcelacji szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 8,9 m do 15 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 
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4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny  
chodnik; 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja 
sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) teren czCWciowo w zasiCgu oddziaływania napowietrznej elektroenergetycznej linii  
110 kV, oznaczonej na rysunku planu, 

3) dopuszcza siC prowadzenie sieci: gazowej, telekomunikacyjnej. 
 

§100. Teren elementarny S.M.7102.KDW powierzchnia 0,21 ha 

1. przeznaczenie terenu droga wewnCtrzna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

zakaz zagospodarowania tymczasowego; 

3. zasady parcelacji szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 10,5 m do 24,7 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny  
chodnik; 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ca sieć cieplna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy nowej sieci w terenie elementarnym, 

2) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 
 

§101. Teren elementarny S.M.7103.KK 

Ostrów Grabowski 
powierzchnia 17,61 ha 

1. przeznaczenie terenu obiekty i urz>dzenia transportu kolejowego; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) w granicach terenu dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy zwi>zanej z transportem 
kolejowym bez ograniczania linii zabudowy, 

2) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
3) dachy o parametrach dowolnych, 
4) zakazuje siC zagospodarowania tymczasowego; ustalenie nie dotyczy: 

a) zagospodarowania tymczasowe zieleni> nisk> i wysok>, 
b) sytuowania nowych tymczasowych obiektów budowlanych zwi>zanych 

funkcjonalnie z istniej>cym zagospodarowaniem, 
c) utrzymania istniej>cego zagospodarowania do czasu zapotrzebowania terenu 

na cele zgodne z planem, 
d) skrzycowania z terenem S.M.7078.KD.Z w jednym poziomie, 

5) dopuszcza siC przeprawC przez rzekC DuMczycC w formie grobli z przepustem, 
6) najnicsza rzCdna terenów zabudowy i podtorza 2,0 m n.p.m.; ustalenie nie dotyczy 

istniej>cych obiektów, urz>dzeM kolejowych i zabudowy; 
3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek na cele 

zgodne z planem; 

4.  ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu, 
3) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków – z wył>czeniem południowej czCWci terenu do wysokoWci na 
przedłuceniu linii rozgraniczaj>cej tereny S.M.7010.KS i S.M.7079.KD.Z; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) przebieg ulicy S.M.7078.KD.Z bezkolizyjny w stosunku do układu kolejowego – z 
zastrzeceniem ust. 2 pkt 4, 

2) dopuszcza siC rozbudowC, przebudowC bocznic kolejowych, 
3) dopuszcza siC budowC dróg wewnCtrznych ł>cz>cych teren S.M.7001.PUw z 

terenem S.M.7078.KD.Z oraz teren S.M.7016.PUw,PU z terenem S.M.7079.KD.Z; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji, 

2) istniej>ce kolektory deszczowe Ø 0,5 – 0,8 m – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy kolektorów w nowej lokalizacji, 
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3) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4)  istniej>cy rów melioracyjny wraz z przepustem - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, 

5) planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV. 

 

§102. Teren elementarny S.M.7104.KK powierzchnia 25,41 ha 

1. przeznaczenie terenu obiekty i urz>dzenia transportu kolejowego; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 12,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) na 30 % powierzchni zabudowy dopuszcza siC wysokoWć do 20,0 m n.p.t., 
5) dachy o parametrach dowolnych, 
6) zakaz zagospodarowania tymczasowego; ustalenie nie dotyczy: 

a) zagospodarowania tymczasowego zieleni> nisk> i wysok>, 
b) sytuowania nowych tymczasowych obiektów budowlanych zwi>zanych 

funkcjonalnie z istniej>cym zagospodarowaniem, 
7) istniej>cy schron obrony cywilnej, do utrzymania, dopuszcza siC zmianC sposobu 

ucytkowania z uwzglCdnieniem wymogów obrony cywilnej; 
3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4.  ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni działki, 
2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu;  

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7086.KD.L lub/i poprzez tereny zamkniCte, 
2) dopuszcza siC rozbudowC, przebudowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji 

2) istniej>ce kolektory deszczowe Ø 0,5 – 0,8 m – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy kolektorów w nowej lokalizacji, 

3) istniej>ce rowy melioracyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

 

§103. Teren elementarny S.M.7105.KK powierzchnia 2,34 ha 

1. przeznaczenie terenu obiekty i urz>dzenia transportu kolejowego; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) w granicach terenu dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy zwi>zanej z transportem 
kolejowym bez ograniczania linii zabudowy, 

2) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
3) dachy o parametrach dowolnych, 
4) zakaz zagospodarowania tymczasowego; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja 1) przekroczenie jezdni głównych terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) w drugim 
poziomie, 

2) dopuszcza siC rozbudowC, przebudowC bocznic kolejowych; 
6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ca magistrala cieplna 2 x Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji, 
2) istniej>ca napowietrzna elektroenergetyczna linia 110 kV z zasiCgiem 

oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy i remontu. 

 

§104. Teren elementarny S.M.7106.KK 
most kolejowy nad rzek> Parnic> 

powierzchnia 0,46 ha 

1. przeznaczenie terenu obiekty i urz>dzenia transportu kolejowego; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) w granicach terenu dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy zwi>zanej z transportem 
kolejowym bez ograniczania linii zabudowy, 

2) zakaz zagospodarowania tymczasowego, 
3) dopuszcza siC ograniczenie przeWwitu pionowego pod nowym mostem, przy czym 

przeWwit ten nie moce być mniejszy nic przeWwit istniej>cego obiektu; 
3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) nakaz wprowadzenia urz>dzeM ograniczaj>cych uci>cliwoWć kolei, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 
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5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja przekroczenie jezdni głównych terenu S.M.7073.KD.G  (ul. GdaMska) w drugim 
poziomie; 

7. infrastruktura techniczna 1)  istniej>cy gazoci>g Wredniego ciWnienia Ø 180 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy gazoci>gu w nowej lokalizacji, 

2) istniej>ca magistrala cieplna 2 x Ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji. 

 

§105. Teren elementarny 
S.M.7107.KK 

Zaleskie ŁCgi 
powierzchnia 7,12 ha 

1. przeznaczenie terenu obiekty i urz>dzenia transportu kolejowego; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) w granicach terenu dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy zwi>zanej z transportem 
kolejowym bez ograniczania linii zabudowy, 

2) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
3) dachy o parametrach dowolnych, 
4) zakaz zagospodarowania tymczasowego; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu, 
2) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 

Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 
3) teren objCty planowanym rezerwatem przyrody „Zaleskie ŁCgi”, 
4) nakaz wprowadzenia urz>dzeM ograniczaj>cych uci>cliwoWć kolei, 
5) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) dostCp poprzez tereny zamkniCte, 
2) skrzycowanie z ulic> S.M.7077.KD.G w drugim poziomie. 

7. infrastruktura techniczna dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 
 

§106. Teren elementarny S.M.7108.E powierzchnia 0,15 ha  

1. przeznaczenie terenu podstacja prostownikowa; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu, 
2) wysokoWć zabudowy do 5 m n.p.t., 
3) dachy płaskie; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu;  

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

5. komunikacja 1) obsługa z jezdni wspomagaj>cej terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) lub/i 
poprzez tereny S.M.7044.PU, S.M.7045.KSP, 

2) obowi>zuje lokalizacja min. jednego miejsca postojowego; 
6. infrastruktura techniczna projektowana podstacja prostownikowa, do obsługi trakcji tramwajowej, zasilana 

lini> kablow> 15 kV. 
 

§107. Teren elementarny S.M.7109.WS 
rzeka Martwa Woda, Regalica 

powierzchnia 66,32 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródl>dowa droga wodna – inwestycja celu publicznego ponadlokalnego,  
2) akwen ceglowny ceglugi Wródl>dowej, 
3) dopuszcza siC postój taboru towarowego i technicznego ceglugi Wródl>dowej; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC budowC i przebudowC przepraw mostowych, 
2) utrzymanie parametrów klasyfikacyjnych Wródl>dowej drogi wodnej - nie dotyczy 

kanału Brynecki Nurt, 
3) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 

linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca, 

4) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 
nabrzeca, 

5) typ nabrzeca oraz dopuszczenie zmian linii brzegowej wg ustaleM szczegółowych 
dla poszczególnych terenów elementarnych, 

6) dopuszcza siC lokalizacjC: urz>dzeM wodnych do cumowania i postoju jednostek 
pływaj>cych, pomostów sezonowych oraz innych obiektów niezbCdnych dla 
funkcjonowania terenów stycznych z akwenami, do 10 m od brzegu; 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC wydzielenie działek gruntu pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 
technicznych i technologicznych zwi>zanych z obsług> ceglugi; 
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4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) czCWć terenu objCta Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na 
rysunku planu, 

2) czCWć terenu objCta obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina   
Dolnej Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

3) czCWć terenu objCta specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolna 
Odra”, oznaczonym na rysunku planu, 

4) czCWć terenu objCta stref> ochrony poWredniej zewnCtrznej ujCcia wody 
podziemnej „Zdroje”, oznaczon> na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja dostCp do terenu z przylegaj>cych terenów elementarnych; 
7. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC przejWcie instalacjami i budowlami incynieryjnymi pod dnem 

akwenów, 
2) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

 

§108. Teren elementarny 
S.M.7110.WS 

rzeka Parnica 
powierzchnia 3,59 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) akwen ceglowny ceglugi Wródl>dowej – inwestycja celu publicznego 
ponadlokalnego, 

2) Wródl>dowa droga wodna, 
3) dopuszcza siC postój taboru towarowego i technicznego ceglugi Wródl>dowej, bez 

prawa rozładunku, dopuszcza siC pływaj>ce obiekty mieszkalne i usługowe; 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC budowC i przebudowC przepraw mostowych, 
2) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 

linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca, 

3) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 
nabrzeca, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC: urz>dzeM wodnych do cumowania i postoju jednostek 
pływaj>cych,  pomostów sezonowych oraz innych obiektów niezbCdnych dla 
funkcjonowania terenów stycznych z akwenami, do 10 m od brzegu; 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC wydzielenie działek gruntu pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 
technicznych i technologicznych zwi>zanych z obsług> ceglugi; 

4. ochrony Wrodowiska i 
przyrody 

czCWć terenu objCta Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na 
rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja dostCp z terenu S.M.7087.KD.L; 
7. infrastruktura techniczna 1) przejWcie instalacjami i budowlami pod dnem akwenu, 

2) istniej>ce kolektory tłoczne Wcieków 2 x Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu. 

 

§109. Teren elementarny S.M.7111.WS 
rzeka Regaliczka 

powierzchnia 3,43 ha 

1. przeznaczenie terenu wody powierzchniowe Wródl>dowe; 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) utrzymanie cieku otwartego, dopuszcza siC skanalizowanie odcinka kanału na 
terenach: S.M.7086.KD.L, S.M.7073.KD.G; 

2) obowi>zuje nabrzece naturalne kanału; 
3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu;  

4. ochrony Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna 90 % powierzchni terenu;  

5. infrastruktura techniczna dopuszcza siC zrzut wód deszczowych po podczyszczeniu. 
 

§110. Teren elementarny S.M.7112.E powierzchnia 0,01 ha  

1. przeznaczenie terenu stacja transformatorowa; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC rozbudowC budynku, 
2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 5 m n.p.t., 
4) dachy płaskie; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu;  

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

5. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) poprzez teren S.M.7044.PU, 
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2) obowi>zuje lokalizacja min. jednego miejsca postojowego; 

6. infrastruktura techniczna istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

 

§111. Teren elementarny S.M.7113.E powierzchnia 0,01 ha  

1. przeznaczenie terenu stacja transformatorowa; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC rozbudowC budynku, 
2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 5 m n.p.t., 
4) dachy płaskie; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu;  

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 
 

5. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7091.KD.L, 
2) obowi>zuje lokalizacja min. jednego miejsca postojowego; 

6. infrastruktura techniczna istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

 

§112. Teren elementarny S.M.7114.KPM,E powierzchnia 0,03 ha 

1. przeznaczenie terenu pompownia melioracyjna, stacja transformatorowa; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, za wyj>tkiem obiektów i urz>dzeM przepompowni oraz stacji 
transformatorowej, 

2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 5,0 m n.p.t.,  
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) obsadzenie zieleni> Wredni> wzdłuc granic terenu; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

     powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 30 % powierzchni terenu; 
 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7086.KD.L; do czasu budowy ulicy w terenie S.M.7086.KD.L 
dopuszcza siC obsługC z terenu S.M.7073.KD.G (ul. GdaMska) poprzez istniej>ce 
poł>czenie, 

2) nie obowi>zuj> wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych; 
7. infrastruktura techniczna 1) projektowana pompownia melioracyjna, 

2) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV. 
 

§113. Teren elementarny 
S.M.7115.USw 

Zaleskie ŁCgi, Brynecki Nurt 
powierzchnia 4,65 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi: rekreacji, sportu i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do akwenów 
ceglownych, m.in. przystanie wodne, stanice wCdkarskie, 

2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce funkcji podstawowej: camping, handel, 
gastronomia, usługi rzemieWlnicze zwi>zane z rekreacj> i sportami wodnymi,  

3) nabrzece sportowe o dostCpie publicznym, dla jednostek pływaj>cych, 
4) wody powierzchniowe Wródl>dowe; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy po liniach rozgraniczaj>cych teren elementarny, 
2) powierzchnia zabudowy do 10 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy przestrzenne,  
5) zabudowa wolno stoj>ca o swobodnej lokalizacji,  
6) zalecane materiały wykoMczeniowe i technologie budowlane tradycyjne, 
7) najnicsza rzCdna terenu zabudowy 1,85 m n.p.m., 
8) zakaz wygradzania terenu wzdłuc nabrzeca - zachowanie publicznego dostCpu 

wzdłuc linii brzegowej Bryneckiego Nurtu, 
9) dopuszcza siC budowC dróg wewnCtrznych i placów oraz parkingów,  
10) dopuszcza siC regulacjC linii brzegowej, utwardzenie nabrzeca, budowC, 

rozbudowC, przebudowC nabrzeca, budowC pomostów i innych obiektów 
niezbCdnych dla funkcji usługowych i sportowych, 

11) zachowanie 20 % nabrzeca naturalnego, 
12) zachowanie istniej>cych skupin drzew i ich wkomponowanie w 

zagospodarowanie terenu, 
13) utrzymanie kanału otwartego Brynecki Nurt; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenu, podziały ucytkowe bez wydzieleM geodezyjnych; 
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4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 70 % powierzchni terenu, 
2) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 

Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7089.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.7089.KD.L, 

2) do czasy budowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC zastosowanie zbiorników 
bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni Wcieków, 

3) odprowadzanie wód opadowych do rzeki Regalicy, 
4) projektowana kanalizacja deszczowa. 

 

§114. Teren elementarny 
S.M.7116.PU 

Zaleskie ŁCgi 
powierzchnia 1,10 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja produkcyjno - składowa, magazynowa, przeładunkowa, z funkcjami 
towarzysz>cymi, 

2) dopuszcza siC usługi produkcyjne, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC funkcjC tymczasow> - 

dezaktywacja i składowanie odpadów produkcyjnych elektrociepłowni,  
4) obowi>zuje rekultywacja terenu po zakoMczeniu składowania odpadów 

produkcyjnych na funkcje ustalone w planie; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do 20,0 m n.p.t., wysokoWci urz>dzeM i obiektów z obudow> 

wg potrzeb technologicznych, z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych;  

3. zasady parcelacji parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do terenu 
S.M.7089.KD.L; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni terenu, 
2) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 

Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.7089.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn> i obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w oparciu o 
istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.7089.KD.L, 

2) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

3) do czasy budowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC zastosowanie zbiorników 
bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni Wcieków. 

 

§115. Teren elementarny 
S.M.7117.KDW 

Zaleskie ŁCgi 
powierzchnia 0,64 ha 

1. przeznaczenie terenu droga wewnCtrzna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC funkcjC tymczasow> - 
dezaktywacja i składowanie odpadów produkcyjnych elektrociepłowni,  

2) obowi>zuje rekultywacja terenu po zakoMczeniu składowania odpadów 
produkcyjnych na funkcje ustalone w planie; 

3. zasady parcelacji szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 12 m do 30 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 
Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 
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5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja ustala siC przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 
chodnik; 

7. infrastruktura techniczna dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 

 

§116. Teren elementarny S.M.7118.WS powierzchnia 0,17 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) akwen ceglowny ceglugi Wródl>dowej, 
2) Wródl>dowa droga wodna, 
3) dopuszcza siC postój taboru towarowego i technicznego ceglugi Wródl>dowej,  
4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 

sposób ucytkowania; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

zakaz zabudowy; 
 

3. zasady parcelacji zakaz podziału terenu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 
Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. komunikacja dostCp drog> wodn>; 
6. Infrastruktura techniczna dopuszcza siC przejWcie instalacjami i budowlami incynieryjnymi pod dnem 

akwenu. 

 

§117. Teren elementarny 
S.M.7119.WM 

Kanał DCbicki 
powierzchnia 7,67 ha 

1. przeznaczenie terenu akwen ceglowny ceglugi morskiej – inwestycja celu publicznego ponadlokalnego 
- teren przeznaczony do wł>czenia do toru wodnego; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, 
2) maksymalna szerokoWć kanału 200 m; 

3. zasady parcelacji zakaz podziału terenu; 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 
wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków, 

2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. komunikacja dostCp poprzez teren S.M.7001.PUw i/lub drog> wodn>; 
6. infrastruktura techniczna planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

 
 

§118. Teren elementarny 
D.Z.9001.ZN 

Wyspa SiedliMska KCpa 
powierzchnia 15,39 ha  

1. przeznaczenie terenu zieleM naturalna; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy, nie dotyczy obiektów zabytkowych i ich obsługi, 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych, 
3) zakaz melioracji i niwelacji terenu, 
4) dopuszcza siC korekty linii brzegowej - nabrzece naturalne, 
5) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych oraz ich zasilaniem, 
6) utrzymanie istniej>cych skupin drzew; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku 
planu, 

2) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 
Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

3) czCWć terenu objCta specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolna 
Odra”, oznaczonym na rysunku planu, 

4) czCWć terenu objCta otulin> SzczeciMskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza 
Bukowa", w granicach oznaczonych na rysunku planu, 

5) zachowanie roWlinnoWci przybrzecnej, 
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6) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja dostCp drog> wodn> przez przyległe wody Wródl>dowe; 
7. infrastruktura techniczna dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych. 

 

§119. Teren elementarny 
D.Z.9002.USw 

Wyspa SiedliMska KCpa 
powierzchnia 6,83 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi: sportu, rekreacji, turystyki wodnej, wykorzystuj>cej dostCp do akwenów 
ceglownych, m.in. przystanie wodne, stanice wCdkarskie,  

2) dopuszcza siC sezonowe usługi towarzysz>ce: camping, miejsca piknikowania, 
3) nabrzece sportowe dla jednostek pływaj>cych; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy po liniach rozgraniczaj>cych teren elementarny, 
2) powierzchnia zabudowy do 10 % powierzchni działki,  
3) wysokoWć zabudowy do 5,0 m n.p.t., z uwzglCdnieniem § 6 ust. 2 pkt 15, 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) zabudowa wolno stoj>ca, pawilonowa, materiały wykoMczeniowe i technologie 

budowlane tradycyjne, 
6) najnicsza rzCdna poziomu zabudowy 1,85 m n.p.m., 
7) działania inwestycyjne zwi>zane z zagospodarowaniem terenu na funkcje 

wymienione w ust. 1 poprzedzone wspóln> koncepcj> dla całego terenu 
elementarnego, 

8) na terenie co najmniej jeden zespół sanitarny ogólnodostCpny, zlokalizowany przy 
nabrzecu, 

9) dopuszcza siC regulacjC linii brzegowej, budowC, przebudowC, rozbudowC 
nabrzeca, budowC pomostów sezonowych i innych obiektów niezbCdnych dla 
funkcji usługowych, dopuszcza siC lokalizacjC pomostów i platform sezonowych do 
10 m od brzegu, 

10) obowi>zuje utrzymanie nabrzeca naturalnego na min. 80 % długoWci całkowitej 
nabrzeca,  

11) zachowanie istniej>cych skupin drzew i ich wkomponowanie w 
zagospodarowanie terenu, 

12) w rozwi>zaniach funkcjonalnych uwzglCdnić s>siedztwo oczyszczalni Wcieków na 
osiedlu Zdroje; 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu działki do akwenu ceglownego, 
2) minimalna powierzchnia wydzielanej działki -  1,50 ha, z wyj>tkiem działek dla 

obiektów i urz>dzeM nawigacyjnych, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki - 150 m, k>t nachylenia granic nowo 

wydzielonej działki w stosunku do linii brzegowej 85  95 ; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 60 % powierzchni działki, 
2) zachowanie roWlinnoWci przybrzecnej, 
3) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach okreWlonych na rysunku 

planu, 
4) działania inwestycyjne poprzedzone inwentaryzacj> przyrodnicz> pod k>tem 

wystCpowania chronionych gatunków roWlin i zwierz>t oraz siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk ptaków, 

5) teren objCty otulin> SzczeciMskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa", 
granicC oznaczono na rusynku planu, 

6) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 
Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

7) teren objCty specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolna Odra”, 
oznaczonym na rysunku planu, 

8) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu, 

9) czCWć terenu objCta stref> ochrony poWredniej zewnCtrznej ujCcia wody 
podziemnej „Zdroje”, oznaczona na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) dostCp drog> wodn> przez przyległe wody, 
2) dopuszcza siC przeprawC promow> przez kanał Cegielinka; 

7. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi obiektów i urz>dzeM 
nawigacyjnych,  

2) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych, 
3) dopuszcza siC uzbrojenie nabrzeca dla jednostek pływaj>cych. 
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§120. Teren elementarny 
D.Z.9003.WS 
kanał Cegielinka 

powierzchnia 16,45 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) akwen ceglowny dla ceglugi Wródl>dowej – inwestycja celu publicznego 
ponadlokalnego, 

2) dopuszcza siC postój taboru towarowego i technicznego ceglugi Wródl>dowej i 
innych jednostek pływaj>cych; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC przeprawy promowe na Prawobrzece,  
2) dopuszcza siC przebudowC przyczółków dawnego mostu kolejowego w celu 

usytuowania zabytkowego mostu (przCsła) zwodzonego z Podjuch, 
3) wysokoWć budowli zgodnie z wymogami technologicznymi, 
4) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 

linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca, 

5)  dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 
nabrzeca, 

6) dopuszcza siC lokalizacjC: urz>dzeM wodnych do cumowania i postoju jednostek 
pływaj>cych, pomostów sezonowych oraz innych obiektów niezbCdnych dla 
funkcjonowania terenów stycznych z akwenami, do 10 m od brzegu, 

7) dopuszcza siC budowC, zasilanie, eksploatacjC obiektów i urz>dzeM 
nawigacyjnych; 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC wydzielenie działek gruntu pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 
technicznych i technologicznych zwi>zanych z obsług> ceglugi; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach okreWlonych na rysunku 
planu, 

2) teren objCty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej 
Odry”, oznaczonym na rysunku planu, 

3) czCWć terenu objCta specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolna 
Odra”, oznaczonym na rysunku planu, 

4) czCWć terenu objCta otulin> SzczeciMskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza 
Bukowa", w granicach okreWlonych na rysunku planu, 

5) czCWć terenu objCta stref> ochrony poWredniej zewnCtrznej ujCcia wody 
podziemnej „Zdroje”, oznaczona na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektu zabytkowego – mostu zwodzonego z Podjuch, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja dostCp z terenów: D.Z.9001.ZN lub/i D.Z.9002.USw oraz terenów po wschodniej 
stronie Cegielinki (poza granicami planu); 

7. infrastruktura techniczna 1) realizacja przejWć instalacjami i budowlami pod dnem akwenu, 
2) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi obiektów i urz>dzeM 

nawigacyjnych.  

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 121. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 

ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla terenów elementarnych (z wyJączeniem gruntów komunalnych na tych terenach): 
S.M.7001.PUw, S.M.7003.PUw, S.M.7007.PUw, S.M.7016.PUw,PU, S.M.7017.PUw,PU, 

S.M.7027.PUw,UP, S.M.7028.PUw, S.M.7039.PU, S.M.7041.PU, S.M.7042.PU, S.M.7044.PU, 

S.M.7053.PU, S.M.7056.PU, S.M.7057.PU, S.M.7066.PU, S.M.7070.PU; 

2) 0% dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszą uchwaJąŁ 

§ 122. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi MiastaŁ 

§ 123. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminyŁ 

 

Przewodniczący Rady: 
Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 369 ｦ Poz. 34 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz 3 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 4 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 5 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 372 ｦ Poz. 34 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz 6 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 7 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 8 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 9 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 10 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 11 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 12 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 13 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 14 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 15 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 16 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 17 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 18 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 19 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Port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) 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 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zadania wJasne gminyŁ 

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

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

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

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulicŁ 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu 
elementarnego Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 
1 S.M.7001.PUw Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego 

Wcieków. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV.  

2 S.M.7002.KM Teren komunikacji miejskiej – budowa pCtli autobusowej. 
Budowa kanalizacji deszczowej. 
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV. 

3 S.M.7003.PUw Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

4 S.M.7011.PUw,ON
,KN,E 

Budowa sieci cieplnej, kanalizacji sanitarnej oraz ruroci>gu 
tłocznego Wcieków sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

5 S.M.7014.WM Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
6 S.M.7017.PUw Budowa kanalizacji sanitarnej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 

sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

7 S.M.7018.PUw Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
8 S.M.7027.PUw,UP Stacja transformatorowa do likwidacji. 
9 S.M.7028.PUw Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
10 S.M.7029.CE,ON Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 110 kV. 
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11 S.M.7032.PUw Budowa kanalizacji sanitarnej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych.  

12 S.M.7033.KS Budowa ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
13 S.M.7035.PUw Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gów tłocznych Wcieków 

sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

14 S.M.7044.PU Budowa ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
15 S.M.7046.MW,U Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 

sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

16 S.M.7050.UP Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

17 S.M.7057.PU Budowa kanalizacji deszczowej. 
Pompownia melioracyjna i stacja transformatorowa do przeniesienia. 

18 S.M.7059.KS Budowa strategicznego parkingu dla samochodów osobowych. 
Budowa kolektora deszczowego. 

 19. S.M.7060.KS Budowa strategicznego parkingu dla samochodów i wraz z obiektami 
niezbCdnymi dla obsługi parkingu . 

20 S.M.7061.KM Teren komunikacji miejskiej – budowa zajezdni autobusowej. 
21 S.M.7072.USw Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
22 S.M.7073.KD.G Ulica główna (ż) – przewidywana budowa jezdni wspomagaj>cych, 

chodników oraz w rejonie pCtli tramwajowo – autobusowej na 
Basenie żórniczym kładki dla pieszych. 
Budowa kolektora deszczowego i kanalizacji deszczowej. 
Budowa ruroci>gów tłocznych Wcieków sanitarnych i ruroci>gu 
tłocznego wód opadowych.  
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 110 kV. 
Budowa podstacji prostownikowej. 
Stacja transformatorowa do likwidacji. 

23 S.M.7074.KD.G Budowa sieci elektroenergetycznej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

24 S.M.7076.KD.G Ulica główna (ż) – ul.Hryniewieckiego, czCWć ul. Kujota budowa 
nowego mostu przez ParnicC oraz drugiej jezdni nad ul. żdaMsk>. 
Budowa sieci gazowej i cieplnej. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
Podstacja prostownikowa do przeniesienia. 

25 S.M.7077.KD.G Ulica główna (ż) –budowa nowej ulicy wraz z wiaduktami 
26 S.M.7078.KD.Z Ulica zbiorcza (Z) – (ul. Logistyczna, Hryniewieckiego) budowa nowej 

ulicy dwujezdniowej z obustronnymi chodnikami i wiaduktem nad 
planowan> bocznic> kolejow>. 
Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz ruroci>gów tłocznych Wcieków sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
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27 S.M.7079.KD.Z Ulica zbiorcza (Z) – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami oraz mostem przez ParnicC. 
Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz ruroci>gów tłocznych Wcieków sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV. 

28 S.M.7080.KD.GP Budowa ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

29 S.M.7084.KD.L Ulica lokalna (L) – ul. Basenowa budowa odcinka ulicy o długoWci 
ok. 100 m. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gów tłocznych Wcieków 
sanitarnych. 

30 S.M.7085.KD.L Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

31 S.M.7086.KD.L Ulica lokalna (L) – (czCWć ul. Merkatora) budowa odcinka ulicy wraz z 
obustronnymi chodnikami. 
Budowa kanalizacji deszczowej i ruroci>gu tłocznego wód 
opadowych. 

32 S.M.7087.KD.L Ulica lokalna (L) –budowa ulicy z chodnikami i Wcieck> rowerow> 
oraz mostu nad Parnic>. 

33 S.M.7089.KD.L Ulica lokalna (L) – budowa odcinka jezdni wraz z chodnikami. 
Budowa sieci wodoci>gowej, elektroenergetycznej, kanalizacji 
deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

34 S.M.7091.KD.L Ulica lokalna (L) – ul. żrudziMskiego, Mostnika, Kotwiczna budowa 
odcinka ulicy wraz z chodnikami. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych 
Budowa kolektora deszczowego i kanalizacji deszczowej. 
Budowa urz>dzeM podczyszczaj>cych. 

35 S.M.7092.KD.L Ulica lokalna (L) – budowa odcinka ulicy wraz z chodnikami. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

36 S.M.7093.KD.D Ulica dojazdowa (D) – budowa ulicy wraz z chodnikami. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego 
Wcieków sanitarnych. 

37 S.M.7095.KD.D Ulica dojazdowa (D) – budowa ulicy 
38 S.M.7103.KK Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV. 
39 S.M.7108.E Budowa podstacji prostownikowej. 
40 S.M.7109.WS Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
41 S.M.7114.KPM,E Budowa pompowni melioracyjnej. 

Budowa stacji transformatorowej. 
42 S.M.7115.USw Budowa kanalizacji deszczowej. 
43 S.M.7119.WM Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

 

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

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ 
ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce ko-

munalnej i o ochronie `rodowiskaŁ 
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2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w artŁ 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska ŚzŁ U. 

z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

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

10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

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

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

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

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

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

wy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

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

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

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLII/1055/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Port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. zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1Ł Śo ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Portｬ w Szcze-

cinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, w dniach od 
19 ”audziernika 2009 rŁ do dnia 9 listo”ada 2009 rŁ, wniesiono w ustalonym terminie do dnia 23 listo”a-

da 2009 rŁ 3 uwagi stanowiące integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 3Ł Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniu 24 listo”ada 2009 rŁ 

§ 4Ł Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

1Ł1Ł Wniesiono o: Teren elementarny SŁMŁ7007ŁPUw Ostrów Grabowski - KsztaJtowanie zabudowy i za-

gospodarowania terenu pkt 3 - ｭwysoko`ć zabudowy do 30 m nŁ”ŁtŁ, wysoko`ć budowli, urządzeL 
i obiektów wg ”otrzeb technologicznychｬ (wy”is w zaJączeniu)Ł W ”unkcie tym ”ro”onujemy wykre`lenie 
caJego za”isu: ｭwysoko`ć zabudowy do 30 m nŁ”ŁtŁ, wysoko`ć budowli, urządzeL i obiektów wg ”otrzeb 
technologicznychｬ i zastą”ienie go za”isem: ｭwysoko`ć obiektów budowlanych, wysoko`ć budowli, 
urządzeL i obiektów wg ”otrzeb technologicznychｬŁ Teren elementarny, o którym mowa jest i będzie re-

zerwą ”ortową z ”rzeznaczeniem na dziaJalno`ć ”rzeJadunkowo-skJadową, ”rodukcyjną i usJugowąŁ źa”is 
o ograniczeniu zabudowy do 30 m nŁ”ŁtŁ jest w s”rzeczno`ci do za”isu: ｭwysoko`ć budowli, urządzeL 
i obiektów wg ”otrzeb technologicznychｬ i budzi wąt”liwo`ci co do mowliwo`ci lokalizacji obiektów ”rze-

mysJowych w tej czę`ci ”ortuŁ Wiele obiektów, które mogJyby być zlokalizowane na Ostrowie Grabow-

skim ”rzekroczy tę wysoko`ćŁ Nie zmienia to jednak faktu, we w ”rzy”adku ”rzekroczenia wysoko`ci 
100,00 m n.p.t. obiekty te będą ”rzeszkodami lotniczymi wymagającymi od”owiedniego oznakowaniaŁ 
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Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”ozycja zmiany za”isów wywoJaJaby ”onowienie ”rocedury uzgadniania ”ro-

jektu ”lanu z organami dsŁ ochrony ”rzyrody, zabytków i Urzędem Lotnictwa Cywilnego, który w”rowa-

dza ograniczenia wysoko`ci zabudowy na ”rzedmiotowym obszarzeŁ 

1.2. Wniesiono o: Tereny elementarne S.M.7007.PUw, S.M.7001.PUw, S.M.7003.PUw, S.M.7026.PUw, 

PU, S.M.7030.PU - Ochrona `rodowiska przyrody pkt 4 - ｭ”owierzchnia terenu biologicznie czynna min. 

15% ”owierzchni dziaJkiｬ (wy”isy w zaJączeniu)Ł 

W ”unkcie tym dla wszystkich wwŁ terenów elementarnych ”ro”onujemy za”is: ｭ”owierzchnia terenu 
biologicznie czynna minŁ 5% ”owierzchni dziaJkiｬŁ Wymienione tereny znajdujące się w granicach ”ortu 
morskiego w Szczecinie ”eJnią funkcje ”rzemysJowo usJugowe wykorzystujące dostę” do akwenów we-

glownychŁ ź tego ”owodu bardzo istotną s”rawą jest konieczno`ć maksymalnego wykorzystania ich ”o-

wierzchni jako za”lecza istniejących lub budowanych w ”rzyszJo`ci na terenach rezerwowych nabrzewy 
”ortowychŁ Ograniczanie dostę”no`ci tych terenów ”o”rzez zbyt duwe ”owierzchnie terenu biologicznie 
czynnego kJóci się z dziaJalno`cią ”ortowąŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”ozycja zmiany za”isów wywoJaJaby ”onowienie ”rocedury uzgadniania pro-

jektu planu z organami ds. ochrony przyrody. 

1.3. Wniesiono o: Tereny elementarne S.M.7007.PUw, S.M.7001.PUw, S.M.7003.PUw, S.M.7026.PUw, 

PU, S.M.7030.PU - Ochrona `rodowiska ”rzyrody ”kt 4 - ｭ”owierzchnia terenu biologicznie czynna minŁ 
15% ”owierzchni dziaJkiｬ (wy”isy w zaJączeniu)Ł 

W ”unkcie tym dla wszystkich wwŁ terenów elementarnych ”ro”onujemy za”is: ｭ”owierzchnia terenu 
biologicznie czynna minŁ 5% ”owierzchni dziaJkiｬŁ Wymienione tereny znajdujące się w granicach ”ortu 
morskiego w Szczecinie ”eJnią funkcje ”rzemysJowo usJugowe wykorzystujące dostę” do akwenów we-

glownychŁ ź tego ”owodu bardzo istotną s”rawą jest konieczno`ć maksymalnego wykorzystania ich ”o-

wierzchni jako za”lecza istniejących lub budowanych w ”rzyszJo`ci na terenach rezerwowych nabrzewy 
”ortowychŁ Ograniczanie dostę”no`ci tych terenów ”o”rzez zbyt duwe ”owierzchnie terenu biologicznie 
czynnego kJóci się z dziaJalno`cią ”ortowąŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”ozycja zmiany za”isów wywoJaJaby ”onowienie ”rocedury uzgadniania ”ro-

jektu planu z organami ds. ochrony przyrody. 

1.4. Wniesiono o: Tereny elementarne S.M.7007.PUw, S.M.7001.PUw, S.M.7003.PUw, S.M.7026.PUw, 

PU, S.M.7030.PU - Ochrona `rodowiska ”rzyrody ”kt 4 - ｭ”owierzchnia terenu biologicznie czynna minŁ 
15% powierzchni dziaJkiｬ (wy”isy w zaJączeniu)Ł 

W ”unkcie tym dla wszystkich wwŁ terenów elementarnych ”ro”onujemy za”is: ｭ”owierzchnia terenu 
biologicznie czynna minŁ 5% ”owierzchni dziaJkiｬŁ Wymienione tereny znajdujące się w granicach ”ortu 
morskiego w Szczecinie ”eJnią funkcje ”rzemysJowo usJugowe wykorzystujące dostę” do akwenów we-

glownychŁ ź tego ”owodu bardzo istotną s”rawą jest konieczno`ć maksymalnego wykorzystania ich ”o-

wierzchni jako za”lecza istniejących lub budowanych w ”rzyszJo`ci na terenach rezerwowych nabrzewy 
”ortowychŁ Ograniczanie dostę”no`ci tych terenów ”o”rzez zbyt duwe ”owierzchnie terenu biologicznie 
czynnego kJóci się z dziaJalno`cią ”ortowąŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ Pro”ozycja zmiany za”isów wywoJaJaby ”onowienie ”rocedury uzgadniania ”rojek-

tu planu z organami ds. ochrony przyrody. 

1.5. Wniesiono o: Tereny elementarne S.M.7007.PUw, S.M.7001.PUw, S.M.7003.PUw, S.M.7026.PUw, 

PU, S.M.7030.PU - Ochrona `rodowiska ”rzyrody ”kt 4 - ｭ”owierzchnia terenu biologicznie czynna minŁ 
15% ”owierzchni dziaJkiｬ (wy”isy w zaJączeniu)Ł 

W ”unkcie tym dla wszystkich wwŁ terenów elementarnych ”ro”onujemy za”is: ｭ”owierzchnia terenu 
biologicznie czynna minŁ 5% ”owierzchni dziaJkiｬŁ Wymienione tereny znajdujące się w granicach ”ortu 
morskiego w Szczecinie ”eJnią funkcje ”rzemysJowo usJugowe wykorzystujące dostę” do akwenów we-

glownychŁ ź tego ”owodu bardzo istotną s”rawą jest konieczno`ć maksymalnego wykorzystania ich ”o-

wierzchni jako za”lecza istniejących lub budowanych w ”rzyszJo`ci na terenach rezerwowych nabrzewy 
portowychŁ Ograniczanie dostę”no`ci tych terenów ”o”rzez zbyt duwe ”owierzchnie terenu biologicznie 
czynnego kJóci się z dziaJalno`cią ”ortowąŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”ozycja zmiany za”isów wywoJaJaby ”onowienie ”rocedury uzgadniania ”ro-

jektu planu z organami ds. ochrony przyrody. 
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1.6. Wniesiono o: Tereny elementarne S.M.7007.PUw, S.M.7001.PUw, S.M.7003.PUw, S.M.7026.PUw, 

PU, S.M.7030.PU - Ochrona `rodowiska ”rzyrody ”kt 4 - ｭ”owierzchnia terenu biologicznie czynna minŁ 
15% ”owierzchni dziaJkiｬ (wy”isy w zaJączeniu)Ł 

W ”unkcie tym dla wszystkich wwŁ terenów elementarnych ”ro”onujemy za”is: ｭ”owierzchnia terenu 
biologicznie czynna minŁ 5% ”owierzchni dziaJkiｬŁ Wymienione tereny znajdujące się w granicach ”ortu 
morskiego w Szczecinie ”eJnią funkcje ”rzemysJowo usJugowe wykorzystujące dostę” do akwenów we-

glownychŁ ź tego ”owodu bardzo istotną s”rawą jest konieczno`ć maksymalnego wykorzystania ich ”o-

wierzchni jako zaplecza istniejących lub budowanych w ”rzyszJo`ci na terenach rezerwowych nabrzewy 
”ortowychŁ Ograniczanie dostę”no`ci tych terenów ”o”rzez zbyt duwe ”owierzchnie terenu biologicznie 
czynnego kJóci się z dziaJalno`cią ”ortowąŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”ozycja zmiany za”isów wywoJaJaby ”onowienie ”rocedury uzgadniania ”ro-

jektu planu z organami ds. ochrony przyrody. 

2Ł1Ł Wniesiono o: w związku z monitami s”óJek mieszczących się ”rzy ulicy GdaLskiej i Basenowej oraz 
toczącym się ”ostę”owaniem dotyczącym o”racowania dokumentacji ”rojektowej ”rzebudowy wywej 
wymienionych ulic, zwraca się z ”ro`bą o uwzględnienie w ”rzygotowanym ”rzez PaLstwa ”lanie zago-

s”odarowania Przestrzennego, który dotyczy terenów elementarnych o oznaczeniu SMŁ7073ŁKŚŁG, mow-
liwo`ci budowy ”arkingów dla samochodów cięwarowych, budowy ”asów ”ostojowych oraz mowliwo`ci 
”oszerzenia istniejących granic dziaJek drogowych celem ”o”rawy warunków obsJugi komunikacyjnej Portu 

SzczeciLskiegoŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ 

2Ł2Ł Wniesiono o: w związku z monitami s”óJek mieszczących się ”rzy ulicy GdaLskiej i Basenowej oraz 
toczącym się ”ostę”owaniem dotyczącym o”racowania dokumentacji ”rojektowej ”rzebudowy wywej 
wymienionych ulic, zwraca się z ”ro`bą o uwzględnienie w ”rzygotowanym ”rzez PaLstwa ”lanie zago-

spodarowania Przestrzennego, który dotyczy terenów elementarnych o oznaczeniu SMŁ7079ŁKŚŁź, mow-
liwo`ci budowy ”arkingów dla samochodów cięwarowych, budowy ”asów ”ostojowych oraz mowliwo`ci 
”oszerzenia istniejących granic dziaJek drogowych celem ”o”rawy warunków obsJugi komunikacyjnej Portu 

SzczeciLskiegoŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Bocznice kolejowe uniemowliwiają lokalizację ”arkingówŁ 

2Ł3Ł Wniesiono o: w związku z monitami s”óJek mieszczących się ”rzy ulicy GdaLskiej i Basenowej oraz 
toczącym się ”ostę”owaniem dotyczącym o”racowania dokumentacji ”rojektowej ”rzebudowy wywej 
wymienionych ulic, zwraca się z ”ro`bą o uwzględnienie w ”rzygotowanym ”rzez PaLstwa ”lanie zago-

s”odarowania Przestrzennego, który dotyczy terenów elementarnych o oznaczeniu SMŁ7084ŁKŚL, mowli-
wo`ci budowy ”arkingów dla samochodów cięwarowych, budowy ”asów ”ostojowych oraz mowliwo`ci 
”oszerzenia istniejących granic dziaJek drogowych celem ”o”rawy warunków obsJugi komunikacyjnej Portu 

SzczeciLskiegoŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ 

2Ł4Ł Wniesiono o: w związku z monitami s”óJek mieszczących się ”rzy ulicy GdaLskiej i Basenowej oraz 
toczącym się ”ostę”owaniem dotyczącym o”racowania dokumentacji ”rojektowej ”rzebudowy wywej 
wymienionych ulic, zwraca się z ”ro`bą o uwzględnienie w ”rzygotowanym ”rzez PaLstwa ”lanie zago-

spodarowania Przestrzennego, który dotyczy terenów elementarnych o oznaczeniu SMŁ7090ŁKŚL, mowli-
wo`ci budowy ”arkingów dla samochodów cięwarowych, budowy ”asów ”ostojowych oraz mowliwo`ci 
”oszerzenia istniejących granic dziaJek drogowych celem ”o”rawy warunków obsJugi komunikacyjnej Portu 

SzczeciLskiegoŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Bocznice kolejowe uniemowliwiają lokalizację ”arkingówŁ 

3.1. Wniesiono o: Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP. 

§ 31Ł1 Przeznaczenie terenu ”kt 1 (aktualny w”is do ”lanu): 

ｭfunkcja ”rodukcyjno - bazowo - skJadowa, usJugi ”rodukcyjne, w tym wysokich technologii, z funkcjami 
towarzyszącymi,ｬŁ 

Pro”ozycja modyfikacji: ｭfunkcja ”rodukcyjno - bazowo - skJadowa, usJugi biurowe, usJugi ”rodukcyjne, 
w tym wysokich technologii, z funkcjami towarzyszącymiｬŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 393 ｦ Poz. 34 

 

Wnioskujemy o w”rowadzenie jako jednego z gJównych ”rzeznaczeL terenu funkcji biurowej, gdyw ta 
wJa`nie funkcja będzie dominującą w ”lanowanej ”rzez nas inwestycjiŁ W związku z ”owywszym wniosku-

jemy o zmianę symbolu terenu elementarnego objętego o”racowaniem z: PUw,UP na PUw,U, UP. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ UsJugi biurowe zostaJy do”uszczone w ”lanie w ”kt 3: ｭdo”uszcza się: rzemio-

sJo, handel hurtowy, usJugi biurowe, usJugi hotelarskie do 25% ”owierzchni uwytkoweｬŁ 

3.2. Wniesiono o: Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP. 

§ 31Ł1 Przeznaczenie terenu ”kt 3 (aktualny w”is): 

ｭdo”uszcza się: rzemiosJo, handel hurtowy, usJugi biurowe, usJugi hotelarskie do 25% ”owierzchni uwyt-

kowej,ｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭdo”uszcza się: rzemiosJo, handel hurtowy, usJugi hotelarskie, handel detaliczny, usJug s”ortu i rekreacji 
do 35% ”owierzchni uwytkowej (dotyczy caJego terenu elementarnego)Ł Powierzchnie ”rzeznaczone na 
handel detaliczny nie ”rzekroczą 2000 m2 ”owierzchni uwytkowejŁｬŁ 

Takie zmiany w za”isach warunkują powodzenie prowadzonej przez nas inwestycji. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Otoczenie ”rodukcyjno - skJadowe i trudna obsJuga komunikacyjna terenu wy-

kluczają zwiększenie udziaJu funkcji ty”owo miejskich jak hotelarstwoŁ 

3.3. Wniesiono o: Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP. 

§ 31Ł 2 KsztaJtowanie zabudowy ”kt 1 (aktualny w”is): 

ｭnie”rzekraczalne linie zabudowy wg rysunku ”lanu,ｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭｦ od strony ulŁ GdaLskiej - nie”rzekraczalną linię zabudowy stanowi granica dziaJki, 
  ｦ od dziaJek sąsiednich odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy wynosi 4 m, 
  ｦ od istniejącego budynku biurowego Baltony (ｭGrzybekｬ) zachować odlegJo`ć 12 mŁｬŁ 

Śostę”ny rysunek ”lanu nie ”ozwala na ”recyzyjne okre`lenie odlegJo`ci nie”rzekraczalnych linii zabudo-

wyŁ Wnosimy o dokJadne, liczbowe okre`lenie obowiązujących odlegJo`ciŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Istniejące linie zabudowy gwarantują od”owiednią eks”ozycję budynku biuro-

wego Baltony - ｭGrzybkaｬ, który stanowi obiekt chroniony jako dobro kultury ws”óJczesnejŁ Rysunek 
projektu ”lanu ustala linie zabudowy zgodnie z ”rze”isami ”rawa obowiązującego w tej kwestiiŁ 

3.4. Wniesiono o: Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP. 

§ 31Ł2 KsztaJtowanie zabudowy ”kt 3 (aktualny w”is): 

ｭwysoko`ć zabudowy kubaturowej od 12,0 do 25,0 m nŁ”ŁtŁ, do”uszcza się zaakcentowanie czę`ci ze-

s”oJu, nadbudową o ”owŁ do 100 m2, o wysoko`ci do 30,0 m nŁ”ŁtŁ; wysoko`ci budowli, urządzeL 
i obiektów, wg ”otrzeb technologicznych, z uwzględnieniem § 6 ustŁ 2 ”kt 15,ｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭwysoko`ć zabudowy kubaturowej od 12,0 do 25,0 m nŁ”ŁtŁ Wysoko`ć zabudowy realizować z dokJad-

no`cią ± 1,0 mŁ Śo”uszcza się zaakcentowanie czę`ci zes”oJu, nadbudową o ”owŁ do 100 m2, o wyso-

ko`ci do 30,0 m nŁ”ŁtŁ; wysoko`ci budowli, urządzeL i obiektów, wg ”otrzeb technologicznych, 
z uwzględnieniem § 6 ustŁ 2 ”kt 15Ł Śo”uszcza się ”rzekroczenie maksymalnej wysoko`ci zabudowy 
o 4,0 m w ”rzy”adku konieczno`ci usytuowania na ”oziomie dach niezbędnych urządzeL technicznych 
tylko wówczas gdy zastosowana zostanie tworząca zwartą kubaturę obudowa włw urządzeL i ”od wa-

runkiem, we zostanie ona wycofana względem fasad budynkuŁ 

Umowliwi to dostosowanie wysoko`ci kondygnacji do równych funkcji kawdego z ”rojektowanych budyn-

ków (biura, hotel)Ł Mowliwo`ć usytuowania urządzeL technicznych na ”oziomie dachu projektowanych 

budynków umowliwi dostosowanie ich do aktualnych ”otrzeb technologicznychŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ 
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3.5. Wniesiono o: Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP. 

§ 31Ł2 KsztaJtowanie zabudowy ”kt 5 (aktualny w”is): 

ｭzabudowa wolno stojąca, sytuowana ”rosto”adle do linii rozgraniczającej terenu SŁMŁ7073ŁKŚŁG 
(ul. GdaLska), maksymalna szeroko`ć elewacji frontowych do 30,0 m, odlegJo`ć ”omiędzy budynkami co 
najmniej 15,0 m, minimalna odlegJo`ć zabudowy od brzegu rzeki Parnicy - 12 mｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭzabudowa wolno stojąca, sytuowana ”rosto”adle do linii rozgraniczającej terenu SŁMŁ7073ŁKŚŁG 
(ul. GdaLska), maksymalna szeroko`ć elewacji frontowych do 30,0 m (nie wliczając szeroko`ci elemen-

tów wymienionych w ”kt 6), odlegJo`ci ”omiędzy budynkami co najmniej 15,0 m, minimalna odlegJo`ć 
zabudowy od brzegu rzeki Parnicy - 12 mŁ Śo”uszcza się zastosowanie Jączników między budynkami 
zachowując dwie ”ierwsze kondygnacje ”owywej ”oziomu teren oraz dwie ostatnie wolne od zabudowyŁ 
Ich elewacje za` będą się równiJy od gJównych bryJ budynków ”od względem rozwiązaL architektonicz-

nych i będą wycofane względem linii gJównych elewacji (ulŁ GdaLska i Rzeka Parnica) o minŁ 15 mŁｬŁ 

Ograniczenia wynikające z obecnego za”isu nie ”ozwalają na wykorzystanie dozwolonej maksymalnej 

”owierzchni zabudowy (50%)Ł Powywsza zmiana ”ozwoliJaby na zwiększenie ”owierzchni zabudowy ”ro-

jektowanych obiektów zachowując generalne okre`lone zasady ksztaJtowania zabudowy na tym terenieŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”ozycja zmniejszenia odlegJo`ci między budynkami i budowy Jączników mię-
dzy nimi jest s”rzeczna z warunkami strefy ｭśｬ ochrony eks”ozycji krajobrazu ”ortowo - ”rzemysJowego 
Międzyodrza - wyklucza mowliwo`ć obserwacji z ”rzestrzeni ”ublicznej, jaką jest mŁinŁ ulica GdaLska, ”or-

towego i naturalnego krajobrazu, szeroko”rzestrzennych ”ers”ektyw i najgJębszych ”lanów wys” Między-

odrza. 

3.6. Wniesiono o: Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP. 

§ 31Ł2 KsztaJtowanie zabudowy ”kt 6 (aktualny w”is): 

ｭobiekty usJugowe o ”rostej formie architektonicznej, bez balkonów, wykuszy, nadwieszeL, tarasów 
i ozdobnego detalu,ｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭobiekty usJugowe o ”rostej formie architektonicznej, bez balkonów, wykuszy, nadwieszeL, tarasów, 
do”uszcza się zastosowanie gzymsów o maksymalnym wysięgu nie ”rzekraczającym 0,7 m (nie ”owięk-

szających ”owierzchni uwytkowej budynku) ”od warunkiem, we będą one uzasadnionym elementem kom-

”ozycji architektonicznejŁｬŁ 

Gzymsy nadadzą gJębię bryle budynków oraz urozmaiconą architekturęŁ W ”orze letniej będą osJaniaJy 
przed nadmiernym nasJonecznieniemŁ UJatwiają oczyszczanie fasadyŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ 

3.7. Wniesiono o: Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP. 

§ 31Ł3 źasady ”arcelacji ”kt 2 (aktualny w”is): 

ｭminimalna ”owierzchnia nowo wydzielonej dziaJki - 0,4 haｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭminimalna ”owierzchnia nowo wydzielonej dziaJki - 0,3 haｬŁ 

Umowliwia to wydzielenie jako odrębnej wJasno`ci terenu, na którym znajduje się ”rojektowany budynek 
o funkcji hotelowej. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Przy ustalonej minŁ szeroko`ciach frontu dziaJki i jej gJęboko`ci - powierzchnia 

0,4 ha jest o”tymalną ”owierzchnią do zagos”odarowaniaŁ 

3.8. Wniesiono o: Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP. 

§ 31Ł6 Komunikacja ”kt 3 (aktualny w”is): 

ｭilo`ć miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ustŁ 6;ｬŁ 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 2 ｦ 395 ｦ Poz. 34 

 

Propozycja modyfikacji: 

ｭilo`ć miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ustŁ 6; W ”rzy”adku 
wielofunkcyjnego charakteru inwestycji dopuszcza się zredukowanie wymaganej ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych do 45%ŁｬŁ 

Wnioskujemy o w”rowadzenie do ”aragrafu 6Ł3 dokumentu m”z” ｭMiędzyodrze Portｬ w Szczecinie na-

stę”ującego rozszerzenia: 

W ”rzy”adku inwestycji wielofunkcyjnych do”uszcza się indywidualną regulację ilo`ci miejsc ”arkingo-

wych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

źredukowanie ilo`ci miejsc ”ostojowych wynika z charakteru ”rojektowanego budynku (budŁ Hotelowy 
o charakterze biznesowym), którego uwytkownicy korzystają najczę`ciej z taksówek lub trans”ortu ”u-

blicznego. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Uchwalone w listo”adzie 2008 rŁ ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania ”rzestrzennegoｬ ustala zasady bilansowania miejsc ”ostojowychŁ Ustalenia ”rojektu m”z” mu-

szą być zgodne z za”isami ww Studium, które stanowi nadrzędny dokument kierunkowyŁ 

3.9. Teren elementarny S.M.7027.PUw,UP. 

§ 31Ł3 źasady ”arcelacji ”kt 3 (aktualny w”is): 

ｭminimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 50, 0 mｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭminimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 45, 0 mｬŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Przy ustalonej minŁ szeroko`ciach frontu dziaJki i jej gJęboko`ci - powierzchnia 

0,4 ha jest o”tymalną ”owierzchnią do zagos”odarowaniaŁ 

4Ł1Ł Wniesiono o w”rowadzenie zmian w nastę”ujących ustaleniach szczegóJowych za”isanych w ”rojek-

cie planu dla terenu elementarnego S.M.7041.PU. 

1Ł § 45Ł2 KsztaJtowanie zabudowy ”kt 2 (aktualny w”is): 

ｭ”owierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni terenuｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭ”owierzchnia zabudowy do 55% ”owierzchni terenuｬŁ 

Proponowany przez nas wskaunik jest wynikiem ”ro”ozycji uzu”eJnienia istniejącej zabudowy wzdJuw gra-

nicy dziaJkiŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Przyjęta intensywno`ć zabudowy wytwarza o”tymalne relacje i ”ro”orcje ”o-

między ”owierzchniami otwartymi i zabudowanymi w obszarze, co jest s”ecyfiką zagos”odarowania tego 
rejonu. 

4Ł2Ł Wniesiono o: § 45Ł2 KsztaJtowanie zabudowy ”kt 3 (aktualny w”is): 

ｭwysoko`ć nowej zabudowy do 15,0 m nŁ”ŁtŁ, z uwzględnieniem § 6 ustŁ 2 ”kt 15,ｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭwysoko`ć nowej zabudowy do 14,5 m nŁ”ŁtŁ, ”owywszą wysoko`ć mogą ”rzewywszać nadbudówki 
o charakterze technicznym, n”Ł maszynownie duwigówｬŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ 

4Ł3Ł Wniesiono o: § 45Ł2 KsztaJtowanie zabudowy ”kt 4 (aktualny w”is): 

ｭdo”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy,ｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭnadbudowę o maxŁ 20% w stosunku do stanu obecnego (”owywszą wielko`ć mogą ”rzewywszać nadbu-

dówki o charakterze technicznym, n”Ł maszynownie duwigów)ｬŁ 

Uwaga uwzględniona czę`ciowoŁ 
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4Ł4Ł Wniesiono o: § 45Ł3 źasady ”arcelacji ”kt 3 (aktualny wpis): 

ｭminimalna ”owierzchnia dziaJki - 2 000 m2ｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭminimalna ”owierzchnia dziaJki - 1 000 m2ｬŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Przy ustalonej minŁ szeroko`ciach frontu dziaJki - 30 m i jej gJęboko`ci - po-

wierzchnia 2 000 m2 jest o”tymalną ”owierzchnią do zagos”odarowaniaŁ 

4Ł5Ł Wniesiono o: § 45Ł4 Ochrona `rodowiska i ”rzyrody (aktualny w”is): 

ｭ”owierzchnia terenu biologicznie czynna minŁ 20% ”owierzchni terenu;ｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭ”owierzchnia terenu biologicznie czynna minŁ 5% ”owierzchni terenu;ｬŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”ozycja zmiany za”isów wywoJaJaby ”onowienie ”rocedury uzgadniania ”ro-

jektu planu z organami ds. ochrony przyrody. 

4Ł6Ł Wniesiono o: § 45Ł6 Komunikacja ”kt 3 (aktualny w”is): 

ｭilo`ć miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ustŁ 6;ｬŁ 

Propozycja modyfikacji: 

ｭilo`ć miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ustŁ 6 (rozumiemy, we to 
”omyJka i ”owinno być § 6 ustŁ 3) z zastrzeweniem, we dla funkcji biura, urzędy, banki ”rzyjmuje się nie 
mniej niw 1,3 na 100 m2 ”owŁ uwytkowejｬ 

lub 

ｭilo`ć miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ustŁ 6 (rozumiemy, we to 
”omyJka i ”owinno być § 6 ustŁ 3) z zastrzeweniem, we dla funkcji biura, urzędy, banki ”rzyjmuje się nie 
mniej niw 3 na 100 m2 ”owŁ uwytkowej w obiektach nowobudowanychŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Uchwalone w listo”adzie 2008 rŁ ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania ”rzestrzennegoｬ ustala zasady bilansowania miejsc postojowych. Ustalenia projektu mpzp mu-

szą być zgodne z za”isami ww Studium, które stanowi nadrzędny dokument kierunkowyŁ 

4Ł7Ł Wniesiono o: § 45Ł 6 Komunikacja ”kt 4 (dodanie za”isu): 

ｭŚo”uszcza się lokalizację miejsc ”arkingowych bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJkiŁｬŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Nie ”odlega regulacji ”lanuŁ 
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