
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/655/14 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Sportowa - Bauera A" w Słupsku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 

poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013r. poz. 21 , poz. 

405 i poz. 1238) 

Rada Miejska w Słupsku 

uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Stosownie do uchwały Nr XXXVIII/538/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Sportowa-Bauera” na działce nr 98 przy ul. Bauera w Słupsku uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Sportowa –Bauera A” w granicach opracowania oznaczonych 

na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustalenia planu wymienionego w §1 są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska. 

2. Do wyłożonego do publicznego wglądu  projektu  planu nie wpłynęły uwagi. 

3. W planie nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy 

§ 3. Integralną część uchwały stanowi załącznik – rysunek planu wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska. 

§ 4. 1. Obszar planu obejmuje teren wydzielony liniami rozgraniczającymi – zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Wszystkie określenia zdefiniowane w planie należy rozumieć zgodnie z podaną definicją, niezależnie od 

miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostałych określeń użytych, a niezdefiniowanych 

w planie, obowiązują definicje z aktów prawnych obowiązujących w chwili uchwalania planu. 

3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym planie: 

1) Plan –  ustalenia planu o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, 

2) Rysunek planu – rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały, 

3) Granice opracowania –  granice opracowania pokazane na rysunku planu, 
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4) Teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach    zagospodarowania, 

którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci 

i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) 

oraz zieleń, 

5) Przeznaczenie podstawowe –  przeznaczenie, które winno przeważać w danym terenie wyznaczonym 

liniami rozgraniczającymi, 

6) Przeznaczenie towarzyszące – przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, uzupełniające 

i występujące w związku z przeznaczeniem podstawowym nie zaś jako odrębne mogące występować 

samodzielnie na danym terenie, 

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 

budynków. Linia ta nie dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń 

nad wejściami, części podziemnych obiektów budowlanych, 

8) Powierzchnia zabudowy – suma powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na działce 

budowlanej, obszarze objętym inwestycją, terenie. Przy obliczaniu parametru wielkości powierzchni 

zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, nie uwzględnia się powierzchni kondygnacji 

podziemnych pod warunkiem, że górna krawędź stropu nie przekroczy wysokości 1,2m powyżej naturalnej 

warstwicy terenu oraz stanowi zielony trawnik lub taras, 

9) Nieruchomość gruntowa – grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli 

stanowią odrębny przedmiot własności, 

10) Przepisy szczególne – przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

11) Reklama – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, 

12) Reklama wielkogabarytowa – reklama o powierzchni przekraczającej 2m², 

13) Szyld – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub 

miejsc wykonywania działalności, 

14) Tablica informacyjna – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej, 

15) Zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu 

a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. do 

czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, zasady tymczasowego zagospodarowania terenu określają 

ustalenia planu, 

16) Baza – teren zamknięty na terytorium Polski w miejscowościach Słupsk-Redzikowo, używany przez Siły 

Zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy Rządami 

RP i USA i przez okres jej obowiązywania, w celu rozmieszczenia na nim oraz użycia systemu obrony 

przeciwrakietowej. 

17) Ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami). 

Rozdział 2. 

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające wydzielające teren o przeznaczeniu lub zasadach 

zagospodarowania opisanych w karcie terenu. 

§ 5. 1. Ustala się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu: 

1) numerem 1 dla terenu funkcjonalnego, 

2) symbolem literowym oznaczającym przeznaczenie podstawowe zgodnie z klasyfikacją: MN – tereny 

mieszkaniowe jednorodzinne, 

2. W ramach zagospodarowania wyżej wymienionego terenu dopuszcza się ponadto lokalizację: 

1) obiektów i urządzeń o przeznaczeniu towarzyszącym przeznaczeniu podstawowemu, 
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2) sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej (w tym dróg, stacji transformatorowych, stacji 

przekaźnikowych telefonii komórkowej ) oraz zieleni. 

3. Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w rozdziałach 2-13 z wyjątkiem ustaleń w karcie  terenu 

stanowiących inaczej. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

§ 6. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym planem są : 

1) linie rozgraniczające tereny o sposobie użytkowania i zasadach zagospodarowania opisanych w karcie 

terenu, 

2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu, 

3) ustalenia dla terenu zawarte w karcie terenu. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

§ 7. 1. Zakazuje się lokalizowania na obszarze wszelkich funkcji związanych z użytkowaniem obiektów lub 

działalnością usługową mogących naruszyć istniejące przepisy w zakresie ochrony środowiska. Uciążliwość 

prowadzonej działalności winna się zamykać w granicach terenów, do których prowadzący posiada tytuł 

prawny, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności. 

2. Emisja pola elektromagnetycznego z urządzeń planowanych do posadowienia na terenie objętym planem 

(stacje bazowe GSM, stacje transformatorowe) nie może przekraczać określonych przepisami norm 

dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

3. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

4. Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin 

objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych 

ochroną. 

5. Należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie 

przed zanieczyszczeniem środowiska. 

6. Wody opadowe spływające z terenów utwardzonych i zanieczyszczonych winny być podczyszczane 

w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów; sposób odprowadzenia wód 

opadowych winien uwzględniać uwarunkowania terenów sąsiednich i nie może powodować na nich szkód. 

7. Ustala się, że funkcje i sposób ich realizacji na terenie objętym opracowaniem nie spowoduje: 

1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, 

2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych, 

3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi 

oraz otaczające obiekty budowlane, 

4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź 

uszkodzenia albo zniszczenia środowiska, 

5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego najbliższego 

otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego. 

Rozdział 5. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
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§ 8. W przypadku kiedy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty  

przedmiot, co do którego zaistnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, należy: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków-art.32 ustawy z dnia 

23 lipca2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami). 

Rozdział 6. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

§ 9. Ustala się następujące zasady umieszczania na terenie planu nośników reklamowych: 

1) forma wszystkich zewnętrznych nośników informacji wizualnej powinna być dostosowana do charakteru 

otoczenia, w szczególności do formy architektonicznej budynku, na którym są umieszczone, 

2) wskazuje się by zewnętrzne nośniki informacji wizualnej, znajdujące się na elewacjach jednego budynku, 

miały rozmiary ujednolicone i dostosowane do kompozycji elewacji i wielkości elementów detalu 

architektonicznego, w szczególności by uwzględniały osie pionowych i poziomych podziałów elewacji 

(wyznaczonych np. otworami okiennymi czy drzwiowymi oraz elementami artykulacji architektonicznej 

i pilastrami, lizenami, gzymsami itp.), jak również by współgrały z formą już istniejących reklam, 

3) nakazuje się, aby zewnętrzne krawędzie nośników informacji wizualnej były umieszczone 

z uwzględnieniem odstępu o minimalnej szerokości 5 cm od najbliższej, względem nich, krawędzi detalu 

architektonicznego, otworów okiennych i drzwiowych, 

4) zewnętrzne nośniki informacji wizualnej nie mogą zasłaniać okien ani elementów detalu 

architektonicznego i wystroju budynku, 

5) nie dopuszcza się umieszczania nośników reklamowych na ażurowych balustradach balkonów, tarasów, 

balustradowych attykach wieńczących budynki itp. elementach budynków, a także banerów zawieszonych 

na balkonach, 

6) dopuszcza się stosowanie szyldów semaforowych, z ograniczeniem: 

a) ich wielkości do 0,6m
2 
powierzchni, 

b) minimalnej wysokości najniżej znajdującego się elementu szyldu – 2,5 m od poziomu chodnika, 

c) w przypadku gdy na elewacji budynku występuje więcej niż jeden szyld semaforowy, nakazuje się by ich 

najwyżej wysunięte elementy, z wyjątkiem części dekoracyjnych i oświetleniowych, były zlokalizowane 

w tej samej linii poziomej, 

7) nośniki reklamy nie mogą być umieszczane w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych 

lub w sposób utrudniający ich odczytanie. 

Rozdział 7. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. 

§ 10. Na  działce należy bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania zabudowy 

biorąc pod uwagę niezbędne przeznaczenie towarzyszące (między innymi miejsce gromadzenia odpadów 

stałych, komunikację wewnętrzną wraz z niezbędną ilością miejsc parkingowych). 

Rozdział 8. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 
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§ 11. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

Rozdział 9. 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym. 

§ 12. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

Rozdział 10. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy. 

§ 13. 1. Obszar planu znajduje się na terenie obsługiwanym przez studnie awaryjne zapewniające dostawę 

nieskażonej wody pitnej i przemysłowej w okresie ograniczonych dostaw wody. Ich zdolność produkcyjna 

spełnia zapotrzebowanie w sytuacjach przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw wody. 

2. Dla całego obszaru opracowania zapewniona jest słyszalność syreny  alarmowej zlokalizowanej 

w obiekcie ratusza, zgodnie z Planem Obrony Cywilnej Miasta Słupska. 

3. Dla obszaru opracowania zapewniona jest droga ewakuacyjna na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof 

lub wojny – zgodnie z planem Obrony Cywilnej Miasta Słupska cz. II. 

4. Dla całego obszaru opracowania wprowadza się ograniczenia w użytkowaniu terenów związane 

z funkcjonowaniem przyszłej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie: 

1) ograniczenia emisji elektromagnetycznej w odległości do 3825 m od granicy Bazy (zasięg ograniczenia 

emisji elektromagnetycznej zaznaczono na rysunku planu) poprzez zakaz pracy nadajników 

elektronicznych tj. urządzeń emitujących sygnały elektromagnetyczne różnej częstotliwości i mocy, które 

generują na granicy Bazy pole elektryczne o natężeniu mierzonym na poziomie 2 metrów nad powierzchnią 

gruntu: 

a) powyżej 3V/m średniej skutecznej mocy promieniowania dla wszystkich zakresów częstotliwości, 

b) powyżej 10V/m szczytowo dla częstotliwości do 20 MHz, 

c) powyżej 50 V/m szczytowo dla częstotliwości powyżej 20 MHz. 

2) ograniczenia w użytkowaniu przestrzeni powietrznej dla całości obszaru w zakresach wysokości: 

a) od 5 do 12 km w promieniu 8 km od punktu odniesienia o współrzędnych geograficznych: 

54º28´46,131” szer. płn. oraz 17º05´57,151” dł. wsch, 

b) od 12 do 20 km w promieniu 15 km od punktu odniesienia o współrzędnych geograficznych: 

54º28´46,131” szer. płn. oraz 17º05´57,151” dł. wsch, 

3) ograniczenia wysokości zabudowy (budowli i budynków): w promieniu 3825 m od punktu centralnego 

o współrzędnych geograficznych 54º28´46,354" szer. płn. oraz 17º06´38,046" dł. wsch. ograniczenie 

wysokości zabudowy do 70 m. 

Powyższe ograniczenia obejmują stałe radary wysokiej mocy, radary mobilne, nadajniki lotnicze, 

przekaźniki telewizyjne i radiowe. Nie obejmują powszechnie używanych urządzeń domowych, takich 

jak kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, urządzenia Wi-Fi i piloty bezprzewodowe. 

Rozdział 11. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

§ 14. 1. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem zewnętrznym przez ulicę Bauera, 
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2) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji miejsc parkingowych przyjmować zgodnie ze 

wskaźnikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie. 

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na 

zasadach określonych przez zarządzającego siecią. 

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków: odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego 

planem istniejącym systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej do istniejącej miejskiej oczyszczalni na zasadach 

określonych przez zarządzającego siecią. 

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

odprowadzenie wód opadowych do systemu zbiorczej kanalizacji deszczowej na zasadach określonych 

przez zarządzającego siecią, 

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) W oparciu o istniejący centralny system grzewczy oparty o produkcję ciepła przez jednostki 

wyspecjalizowane, 

2) dopuszcza się stosowanie rozwiązań indywidualnych w oparciu o ekologiczne nieemisyjne lub 

niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa, pompy cieplne. 

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: obiekty zasilać liniami kablowymi 

pomiarowym zgodnie z warunkami zarządzającego siecią. 

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz: z istniejącej sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez 

zarządzającego siecią. 

8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 

1) wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywnego postępowania z odpadami komunalnymi, ich wywóz 

przez uprawnione podmioty do miejsc odzysku oraz unieszkodliwiania, zgodnie ze wskazaniami przepisów 

prawa w tym zakresie, 

2) ustala się gromadzenie odpadów innych niż komunalne, ich wywóz przez uprawnione podmioty do miejsc 

odzysku oraz unieszkodliwiania, zgodnie ze wskazaniami przepisów prawa w tym zakresie. 

Rozdział 12. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 15. Zakazuje się nowych form tymczasowego użytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu 

w sposób niezgodny z ustalonym w planie. 

Rozdział 13. 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy. 

§ 16. Ustala się 30% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości 

terenu w momencie obrotu nieruchomością zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem terenów będących 

w zasobie nieruchomości w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, dla których ustala się stawkę w wysokości 0%. 

Rozdział 14. 

§ 17. Ustalenia, o których mowa w art.15 ust. 2 i 3 Ustawy, dla poszczególnych terenów wyrażone są 

w formie karty terenu. 

§ 18.  
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Rozdział 15. 

Ustalenia końcowe 

§ 19. W granicach objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia uchwały Nr  XXXVII/552/09 Rady 

Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Sportowa- Bauera” na terenie położonym w rejonie ulic: Sportowej, 

Kaszubskiej, Kusocińskiego, Bauera i Malinowej w Słupsku. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Słupsku 

 

 

Zdzisław Sołowin 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/655/14 

Rady Miejskiej w Słupsku 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

Rysunek planu 
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