
 
UCHWAŁA NR XLVII/435/2014 

RADY MIASTA SZCZECINEK 

z dnia 7 kwietnia 2014 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna” w Szczecinku. 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/298/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 marca 2013 roku, w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna” 

w Szczecinku, uchwalonego uchwałą Nr XLI/430/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009 roku 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 11, poz. 224) oraz po stwierdzeniu nienaruszalności usta-

leń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek, przyjętym 

uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 roku, uchwala się zmianę miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna” w Szczecinku. 

§ 2. W uchwale Nr XLI/430/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego z 2010 r. Nr 11, poz. 224) w § 7 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w strefie, o której mowa w pkt 2: 

a) w przypadku zabudowy zwartej - kształtowanie pierzei o szerokości elewacji odpowiadającej 

szerokości historycznych podziałów na działki budowlane oraz o architekturze nawiązującej 

do kompozycji elewacji historycznej zabudowy sąsiedniej, 

b) dopuszczenie lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych wyłącznie we wnętrzach 

terenów, 

c) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji budynków i budowli dysharmonizu-

jących z budynkami, o których mowa w pkt 4 i 6, 

d) kierunki spadku połaci dachowych nowych budynków nawiązujące do kierunków spadków 

połaci dachowych na budynkach sąsiednich, przyległych do tego samego terenu drogi publicznej;”; 

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) dla budynków, o których mowa w pkt 4: 

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy, 

b) zachowanie układu kompozycyjnego elewacji, z zastrzeżeniem lit. c, 

c) dopuszczenie, z wyłączeniem budynków na terenach 2MW i 4U, przebudowy otworów okien-

nych w poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej w przypadku lokalizacji usług, w nawią-

zaniu do kształtu i rytmu otworów okiennych wyższych kondygnacji oraz z zachowaniem 

obowiązującego stylu architektonicznego, 

d) zachowanie kąta nachylenia połaci dachowych oraz zachowanie rodzaju pokrycia dachowego 

lub stosowanie materiałów zgodnych z oryginalnymi wzorcami, 
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e) zachowanie, z zastrzeżeniem lit. c, form detali architektonicznych lub ich odtworzenie, w przy-

padkach, o których mowa w lit. h, i, j, 

f) zachowanie lub odtworzenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, w konstrukcji, mate-

riale, podziałach i detalu, 

g) zachowanie lub odtworzenie historycznych kształtów i podziałów otworów okiennych, z za-

strzeżeniem lit. c, 

h) dopuszczenie zewnętrznego ocieplenia elewacji frontowych, z wyłączeniem budynków zloka-

lizowanych na terenie: 

- 2MW, 

- 4U, 

- 8MW, 

- 11MW, 

- 17MW, 

- 22MW - działka ewidencyjna nr 46/1 obręb 0013 (ulica Zielona 18), 

i) dopuszczenie zewnętrznego ocieplenia elewacji bocznych, z wyłączeniem elewacji wschodniej 

budynku na terenie 17MW oraz budynków zlokalizowanych na terenie: 

- 2MW, 

- 4U, 

j) dopuszczenie zewnętrznego ocieplenia elewacji tylnych, z wyłączeniem budynków zlokalizo-

wanych na terenie: 

- 2MW, 

- 4U, 

k) zakaz doświetlenia poddaszy, z wyłączeniem budynków zlokalizowanych na terenie: 

- 4U, 

- 6MW, 

- 17MW, 

- 22MW - działka ewidencyjna nr 48/1 obręb 0013 (ulica Zielona 14), 

l) dopuszczenie doświetlenia poddaszy budynków zlokalizowanych na terenach, o których mowa 

w lit. k poprzez stosowanie wyłącznie okien połaciowych albo naświetli dachowych, przy czym: 

- obowiązuje jedna forma doświetleń w ramach jednego budynku, 

- rozmieszczenie doświetleń musi być podporządkowane osiom kompozycji elewacji, 

w szczególności nawiązywać do układu otworów okiennych, 

- łączna powierzchnia doświetleń nie może być większa niż 25% powierzchni połaci dachu, 

na której będą rozmieszczone, 

m) nakaz wykonania inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej oraz przekazanie jednego eg-

zemplarza organowi do spraw ochrony zabytków w przypadku konieczności rozbiórki, wyni-

kającej wyłącznie ze złego stanu technicznego, potwierdzonego ekspertyzą techniczną;”; 

3) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) dla budynków, o których mowa w pkt 6: 

a) zakaz nadbudowy, z wyłączeniem budynków zlokalizowanych na terenie: 

- 11 MW - działka ewidencyjna nr 176 obręb 0013 (ulica Bohaterów Warszawy 69), 

- 17 MW: działka ewidencyjna nr 81 obręb 0013 (ulica Szkolna 11) i działka ewidencyjna 

nr 77/2 obręb 0013 (ulica Szkolna 17), 

które mogą być nadbudowane o jedną kondygnację, 

b) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi oraz z uwzględ-

nieniem lit. c, 

c) dostosowanie rozbudowywanej części budynku: gabarytami, kształtem dachu, rozwiązaniami 

materiałowymi oraz detalami architektonicznymi do budynku istniejącego, 

d) zachowanie układu kompozycyjnego elewacji, z zastrzeżeniem lit. e, 
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e) dopuszczenie, przebudowy otworów okiennych w poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej 

w przypadku lokalizacji usług, w nawiązaniu do kształtu i rytmu otworów okiennych wyż-

szych kondygnacji oraz z zachowaniem obowiązującego stylu architektonicznego, 

f) zachowanie kąta nachylenia połaci dachowych oraz zachowanie rodzaju pokrycia dachowego 

lub stosowanie materiałów zgodnych z oryginalnymi wzorcami, przy czym dopuszcza się 

zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych w przypadkach nadbudowy, 

g) zachowanie, z zastrzeżeniem lit. e, form detali architektonicznych lub ich odtworzenie, w przy-

padkach, o których mowa w lit. j, k, 

h) zachowanie lub odtworzenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, w podziałach i detalu, 

i) zachowanie lub odtworzenie historycznych kształtów i podziałów otworów okiennych, 

z zastrzeżeniem lit. e, 

j) dopuszczenie zewnętrznego ocieplenia elewacji frontowych, z wyłączeniem budynków zloka-

lizowanych na terenie: 

- 2MW - działka ewidencyjna nr 60 obręb 0013 (ulica 1 Maja 40), 

- 8MW - działka ewidencyjna nr 158/2 obręb 0013 (ulica Szkolna 16), 

k) dopuszczenie zewnętrznego ocieplenia elewacji bocznych i tylnych, 

l) zakaz doświetlenia poddaszy od strony terenów dróg publicznych, z wyłączeniem budynków 

zlokalizowanych na terenie: 

- 2MW: działka ewidencyjna nr 54 obręb 0013 (ulica 1 Maja 46), działka ewidencyjna nr 55 

obręb 0013 (ulica 1 Maja 46a) i działka ewidencyjna nr 433 obręb 0013 (ulica 1 Maja 48a), 

- 11MW, 

- 8MW - działka ewidencyjna nr 158/2 obręb 0013 (ulica Szkolna 16), 

- 17MW: działka ewidencyjna nr 81 obręb 0013 (ulica Szkolna 11), działka ewidencyjna 

nr 80 obręb 0013 (ulica Szkolna 13), działka ewidencyjna nr 79/1 obręb 0013 (ulica Szkolna 

15), działka ewidencyjna nr 77/2 obręb 0013 (ulica Szkolna 17), 

m) dopuszczenie doświetlenia poddaszy budynków zlokalizowanych na terenach, o których mowa 

w lit. l poprzez stosowanie wyłącznie okien połaciowych albo naświetli dachowych, przy czym: 

- obowiązuje jedna forma doświetleń w ramach jednego budynku, 

- rozmieszczenie doświetleń musi być podporządkowane osiom kompozycji elewacji, w szcze-

gólności nawiązywać do układu otworów okiennych, 

- łączna powierzchnia doświetleń nie może być większa niż 25% powierzchni połaci dachu, 

na której będą rozmieszczone, 

n) nakaz wykonania inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej oraz przekazanie jednego eg-

zemplarza organowi do spraw ochrony zabytków w przypadku konieczności rozbiórki, wyni-

kającej wyłącznie ze złego stanu technicznego, potwierdzonego ekspertyzą techniczną;.”. 

§ 3. Rysunek planu nie ulega zmianie. 

§ 4. Integralną częścią uchwały są: 

1) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - sta-

nowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - stanowiące załącz-

nik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych - stanowiące załącznik nr 3. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

  Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Katarzyna Dudź 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLVII/435/2014 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 7 kwietnia 2014 roku 

w sprawie  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Szkolna” w Szczecinku 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek 

rozstrzyga co następuje : 

Na podstawie oświadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna" w Szczecinku, 

wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 23 stycznia 2014 r. do 13 lutego 2014 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLVII/435/2014 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 7 kwietnia 2014 roku 

w sprawie  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Szkolna” w Szczecinku 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek 

rozstrzyga co następuje : 

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Szkolna” w Szczecinku wynika, że realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ponoszenia kosztów 

z budżetu Miasta Szczecinek na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są 

zadaniami własnymi gminy. 
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