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UCHWAIA NR XXXVIł889ł09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 29 czerwca 2009 rŁ 
 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
ｭMiędzyodrze - Kę”a Parnicka - Wys”a Zielonaｬ w SzczecinieŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717: zmŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880, zmŁ z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, 
Nr 220, ”ozŁ 1413; z 2009 rŁ Nr 220, ”ozŁ 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1Ł 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XVIł430ł07 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 grudnia 2007 rŁ w s”ra-
wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze - 
Kę”a Parnicka - Wys”a źielonaｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kie-
runków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina (UchwaJa Nr XXVIIIł706ł08 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 24 listo”ada 2008 rŁ), uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego 
ｭMiędzyodrze - Kę”a Parnicka - Wys”a źielonaｬ w SzczecinieŁ 

2Ł Plan obejmuje obszar o ”owierzchni 167,2 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy - granicą ”rzebiegającą ”o”rzecznie ”rzez rzekę Odra źachodnia i `rodkiem KanaJu źielo-
nego do `rodka rzeki Parnicy; 

2) od wschodu - granicą ”o”rowadzoną osią rzeki Parnicy i wschodnim brzegiem Przeko”u Parnickiego; 
3) od ”oJudnia - granicą ”o”rowadzoną ”o”rzecznie ”rzez rzekę Odra źachodnia i ”oJudniowym brzegiem 

kanaJu ”rzy oczyszczalni `cieków; 
4) od zachodu - zachodnią granicą ulic: Tama PomorzaLska i Kolumba, granicą terenów kolejowych do 

krawędzi zabudowy zachodniej ”ierzei ulŁ Kolumba i dalej krawędzią zabudowy wschodniej 
ulŁ Kolumba oraz nabrzewem rzeki Odry źachodniejŁ 

3Ł Granice obszaru objętego ”lanem, okre`lone są na rysunku ”lanu w skali 1:1000, stanowiącym 
zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu jest wielofunkcyjna struktura miejska o charakterze centrotwórczym, 
którą tworzą mŁinŁ zabudowa wielofunkcyjna z ”owierzchniami mieszkaniowymi, biurowymi i usJugowy-
mi, usJugi s”ortu, rekreacji i turystyki, w tym wykorzystujące dostę” do akwenów weglownych oraz tere-
ny ”rzeznaczone na cele ”ortowe i logistyczne związane z obrotem ”ortowym, ”rodukcyjno - skJadowe, 
”rodukcyjno-skJadowo-bazowe wykorzystujące mŁinŁ dostę” do akwenów weglownych oraz tereny komu-
nikacji i urządzeL komunikacyjnych, infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej i naturalnej oraz wody 
”owierzchnioweŁ 

§ 3Ł 1Ł Rysunek Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze - Kę”a Parnicka 
- Wys”a źielonaｬ w Szczecinie w skali 1:1000 stanowi zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2Ł Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina 
w skali 1:10000 (UchwaJa Nr XXVIIIł706ł08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listo”ada 2008 rŁ) stanowi 
zaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3Ł Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz o zasadach ich finansowania stanowi zaJącznik nr 3, 
będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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

Zasady konstrukcji ”lanu 

§ 4Ł 1Ł Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-
sady zabudowy i zagos”odarowania terenuŁ W granicach terenów elementarnych wystę”ują wydzielenia 
wewnętrzne, dla których ustala się szczególne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

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

1) litera oznaczająca dzielnicę: _ródmie`cie - S lub źachód - ź; 
2) litera oznaczająca osiedle: Międzyodrze - M, Nowe Miasto - N lub Pomorzany - N; 
3) 9 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu, ”o której wystę”ują kolejno: liczba oznaczająca 

kolejny numer terenu elementarnego w ”lanie i symbol ”rzeznaczenia terenu; 
4) symbol terenu oznaczający: 

a) MC - `ródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z zakazem ”rowadzenia: ”rodukcji, usJug ”roduk- 
  cyjnych i skJadowania, 

b) MW,U - zabudowa wielorodzinna z usJugami, 
c) U - szeroko ”ojęte usJugi nieuciąwliwe, 
d) UC - centrum usJugowo - handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2 000 m2, 
e) UA - usJugi uwyteczno`ci ”ublicznej, zabudowa administracyjno - usJugowa, biura (obiekty,  

  w których ”rowadzi się dziaJalno`ć związaną z zarządzaniem i nadzorem, dziaJaniem  
  organizacji, doradztwem, obsJugą ludno`ci i osób ”rawnych, ”o`rednictwem, archiwizo- 
  waniem, ”rzetwarzaniem i ”rzesyJaniem informacji, it”Ł), 

f) UK - usJugi kultury (teatr, o”era, sala koncertowa lub widowiskowa, kino, klub muzyczny,  
  kabaretowy, o`rodek kultury), obiekty wystawiennicze, wys”ecjalizowane obiekty kulturalno  
  - edukacyjne, obiekty u”owszechniania kultury (biblioteki, antykwariaty, mediateki,  
  centra informacyjne), studia i ”racownie artystyczne, urządzone miejsca organizacji  
  ”lenerowych wydarzeL kulturalnych, obiekty nauki i szkolnictwa wywszego; usJugi  
  sakralne - `wiątynie i obiekty towarzyszące, 

g) UO - usJugi edukacji, nauki, o”ieki nad dziećmi i mJodziewą, obiekty ksztaJcenia dodatkowego,  
  wys”ecjalizowane obiekty kulturalno - edukacyjne, 

h) UP - usJugi: dystrybucyjno - logistyczne, ”rodukcyjne, rzemiosJo, skJadowanie (obiekty związane  
  z ”rowadzeniem drobnej wytwórczo`ci, obiekty sJuwące do skJadowania, sortowania  
  i konfekcjonowania towarów), 

i) 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 ”odstawowej (n”Ł hotelar- 
  stwo, handel, gastronomia, rozrywka, kultura, dziaJalno`ć edukacyjna, usJugi rzemie`lnicze  
  związane z turystyką i s”ortami wodnymi), 

j) PU - funkcja ”rodukcyjno - skJadowa z do”uszczeniem usJug: obiekty związane z ”rowadzeniem  
  dziaJalno`ci wytwórczej, obiekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i cie”Ja,  
  uzdatnianiem wody, wytwarzaniem i ”rzechowywaniem gazu; obiekty skJadów i magazynów,  
  między innymi betoniarni, kruszarni, ”iaskowni, elewatorów, chJodni, cystern; obiekty  
  sortowni towarów; obiekty skJadów i magazynów handlu hurtowego; gieJdy towarowe;  
  bazy trans”ortowo - s”edycyjne, 

k) Puw - funkcja ”rzeJadunkowa i ”rodukcyjno - skJadowa z dostę”em do akwenów weglownych,  
  z do”uszczeniem usJug; (jwŁ ale z trans”ortem wodnym), 

l) źP - zieleL urządzona: zieleL ”arkowa, 
m) źN - zieleL naturalna: zadrzewienia, zaro`la, Jąki naturalne, 
n) źL - zieleL le`na, 
o) KŚŁGP - teren dróg ”ublicznych - ulica gJówna ruchu ”rzys”ieszonego, 
”) KŚŁG - teren dróg ”ublicznych - ulica gJówna, 
„) KŚŁź - teren dróg ”ublicznych - ulica zbiorcza, 
r) KŚŁL - teren dróg ”ublicznych - ulica lokalna, 
s) KŚŁŚ - teren dróg ”ublicznych - ulica dojazdowa, 
t) KŚW - droga wewnętrzna, 
u) KK - obiekty i urządzenia trans”ortu kolejowego, 
v) KP - ciąg ”ieszy, 
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w) KPJ - ciąg ”ieszo jezdny, 
x) KPP - teren ”lacu, 
y) KS - tereny wydzielone ”arkingów i garawy, 
z) KSP - wydzielona stacja ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego, 
aa) ś - obiekty infrastruktury elektroenergetycznej (gJówny ”unkt zasilania, rozdzielnia, stacja  

  transformatorowa), 
bb) KPS - ”rze”om”ownia `cieków, 
cc) WS - tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych; 

5) tereny wydzieleL wewnętrznych, oznaczono na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu, w nastę”ujący 
s”osób: 
a) KPJ - ciąg ”ieszo jezdny, 
b) KP - ciąg ”ieszy, 
c) KPS - tymczasowa ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych, 
d) T - stacja transformatorowa, 
e) 1 - liczba okre`lająca kolejny numer wydzielenia wewnętrznego w terenie elementarnym,  

  obszar n”Ł o wysoko`ci zabudowy innej niw w terenie elementarnymŁ 

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

1) ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem; 
2) ustalenia szczegóJowe obowiązują dla konkretnego terenu elementarnego; 
3) w ”rzy”adku odmienno`ci ustalenia szczegóJowego od ustalenia ogólnego obowiązuje na ”rzedmio-

towym terenie wyJącznie ustalenie szczegóJowe; 
4) ustalenia ogólne i szczegóJowe oraz zawarte na rysunku ”lanu, stanowią kom”let ustaleL regulują-

cych zagos”odarowanie obszaru w granicach ”lanuŁ 

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

1) ”rzeznaczenie terenu; 
2) ksztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu; 
3) zasady ”arcelacji; 
4) ochrona `rodowiska i ”rzyrody; 
5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
6) komunikacja; 
7) infrastruktura technicznaŁ 

5Ł 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; 
3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy; 
5) obszar narawony na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; 
6) granice obszaru objętego Systemem źieleni Miejskiej; 
7) granice strefy A ”eJnej ochrony historycznej struktury ”rzestrzennej; 
8) granice strefy B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
9) zabytki chronione ”lanem; 
10) tereny komunikacji drogowej i urządzeL komunikacyjnych; 
11) orientacyjny ”rzebieg `ciewek rowerowych; 
12) schrony na ”otrzeby ochrony ludno`ci do likwidacji; 
13) ukrycia na ”otrzeby ochrony ludno`ci do likwidacji; 
14) schemat obsadzeL drzewami; 
15) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanych sieci wodociągowych; 
16) ”rojektowane studnie awaryjne; 
17) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanych sieci gazowych `redniego i niskiego ci`nienia; 
18) istniejąca magistrala cie”lna; 
19) istniejący rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych; 
20) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanej kanalizacji sanitarnej; 
21) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanego rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 
22) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanej kanalizacji deszczowej; 
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23) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanych sieci elektroenergetycznych 0,4 kV; 
24) orientacyjny ”rzebieg ”rojektowanych sieci elektroenergetycznych 15 kVŁ 

6Ł Jeweli wymienione w § 4 ustŁ 4 gru”y tematyczne nie wystę”ują w ustaleniach szczegóJowych 
oznacza to, we na terenie elementarnym ”lan nie w”rowadza szczególnych ustaleL dla tej ”roblematykiŁ 

7Ł W obszarze ”lanu wystę”ują drogi wodne weglugi `ródlądowej, oznaczone na rysunku ”lanu sym-
bolem ｭWSｬ, o Jącznej ”owierzchni 52,06 haŁ Parametry klasyfikacyjne `ródlądowych dróg wodnych 
okre`lają ”rze”isy odrębneŁ 

8Ł Tereny zamknięte o ”owierzchni 0,78 ha, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ｭISｬ, nie są ob-
jęte ustaleniami niniejszego ”lanuŁ 

§ 5Ł 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) dach przestrzenny rócne formy dachów: 
a) o co najmniej dwóch połaciach głównych symetrycznie 

pochylonych pod k>tem min. 25o lub jedn> pulpitow>, 
b) dach kopułowy lub kolebkowy, w którym ciCciwa łuku 

ł>cz>cego najnicszy punkt z najwycszym, nachylona jest pod k>tem 
co najmniej 25o, 

c) dach kaskadowy, w którym przek>tna wyznaczona przez 
krawCdzie (progi) kaskady, ł>cz>ca najnicszy punkt na okapie z 
najwycszym punktem dachu, nachylona jest pod k>tem 30o – 45o, 
przy czym krawCda pierwszej kaskady znajduje siC w odległoWci 
min. 3,0 m od lica budynku, 

d) dach stanowi>cy poł>czenie form wymienionych w pkt. a, b, c i 
dachów wysokich (spadzistych o k>cie nachylenia od 33o do 60o; 

3) 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; 

4) dostCp ogólny 
(ogólna 
dostCpnoWć) 

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

5) dostCp publiczny dostCp do terenu (obiektu) limitowany tylko ograniczeniami 
przedmiotowymi, tj. wymagaj>cy spełnienia okreWlonych warunków o 
charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. dostCp tylko w 
ustalonych godzinach, bilety wstCpu; 

6) naturalne 
umocnienie brzegu 

forma nabrzeca umocliwiaj>ca wegetacjC roWlinnoWci brzegowej i 
przemieszczanie siC zwierz>t z wody na l>d, itp.; 

7) intensywny zasób 
zieleni 

zrócnicowana gatunkowo zieleM, dostosowana do mocliwoWci 
technicznych miejsca, wypełniaj>ca mocliwe powierzchnie, w tym takce 
na sztucznie wykonanych lub ukształtowanych miejscach, np. na 
dachach i tarasach, zieleM w donicach, pn>cza na barierach 
przeciwhałasowych, Wcianach, ogrodzeniach;  

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) niepoc>dane 

gatunki roWlin 
a) niepoc>dane drzewa i krzewy – gatunki, które powinny być 

eliminowane podczas ciCć sanitarnych i innych zabiegów 
hodowlanych w drzewostanach oraz nie stosowane w nasadzeniach 
w lasach i 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. 

11) nieprzekraczalna 
linia zabudowy  

linia ograniczaj>ca obszar usytuowania budynku; lico cadnej czCWci 
budynku nie moce przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

12) obowi>zuj>ca linia 
zabudowy 

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

13) 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;  
c) 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.; 

d) 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; 

14) 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>; 

15) 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 budynku, a takce szyld o 
powierzchni do 0,3 m2; 

16) reklama wolno 
stoj>ca 

nalecy przez to rozumieć 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; 
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17) rewitalizacja wieloletnie, zintegrowane działania, inicjowane i koordynowane przez 

np. samorz>d gminny, zmierzaj>ce do przemian przestrzennych, 
społecznych i ekonomicznych, w zdegradowanych czCWciach miast 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.  

18) 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; 

19) sezonowe usługi forma zagospodarowania tymczasowego, dostosowana do 
zapotrzebowania zwi>zanego ze specyfik> kulturow>, np. imprezy 
plenerowe typu „Dni Morza”, jarmarki Wwi>teczne, okolicznoWciowe, 
targi, parady, inscenizacje, ekspozycje, ogródki gastronomiczne, itp. 

20) 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, 

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

- powycej 200 cm: czeremcha zwyczajna, olsza, topola, 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.   

21) intensywnoWć 
zabudowy 

stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, 
liczonych po zewnCtrznym obrysie murów, do powierzchni działki 
budowlanej; 

22) zabudowa obrzecna zabudowa zlokalizowana wzdłuc granicy działki (kwartału) na linii 
zabudowy pokrywaj>cej siC z lini> rozgraniczaj>c> ulicy, lub do niej 
równoległ>, jako styczna (zwarta) lub wolno stoj>ca, czytelnie 
obudowuj>ca przestrzeM ulicy lub placu; 

23) zamkniCcie 
kompozycyjne 

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

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, 
zieleM parkowa 

zespół rócnych elementów zieleni (drzewa, krzewy, byliny, trawniki) 
stanowi>cych skomponowan> strukturC przestrzenn>; 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6Ł 1Ł Przeznaczenie terenu: 

1) obszar wys” ”rzeznacza się na `ródmiejską zabudowę wielofunkcyjną o charakterze centrotwórczym, 
z ”rzestrzeniami ”ublicznymi, mŁinŁ nadwodnymi o wysokim standardzie i szerokim s”ektrum usJug, 
takwe wykorzystujących dostę” do akwenów weglownychŁ W sąsiedztwie wielkomiejskiej struktury 
z zabudową wysoko`ciową utrzymuje się le`ny fragment wys”y jako walor ”rzyrodniczo - krajobra-
zowyŁ Wys”y obsJuguje ”ętla dróg lokalnych z dwoma ”rze”rawami mostowymiŁ Przedmiotem ”lanu 
jest takwe ”as zachodni nabrzewa Odry źachodniej ze zwartą `ródmiejską zabudową wielofunkcyjną 
wzdJuw ulŁ Kolumba, na ”oJudniu tereny ”rodukcji, usJug ”rodukcyjnych i logistycznych ”owiązane 
gJównym korytarzem komunikacyjnym miasta; 

2) caJy obszar objęty ”lanem, objęty jest ”rogramem rewitalizacjiŁ Przedmiotem rewitalizacji realizowanej 
zarówno jako inwestycja komunalna, jak i ”rywatna, są: budowa ukJadu komunikacyjnego z ”rze”ra-
wami mostowymi, budowa infrastruktury technicznej, realizacja obiektów uwyteczno`ci ”ublicznej, 
renowacja substancji budowlanej i zabytków, budowa ”rzestrzeni ”ublicznych wraz z wy”osaweniem, 
w tym budowa ł modernizacja nabrzewy dla jednostek ”Jywających, terenów zieleni urządzonej, zago-
s”odarowanie terenów le`nych na cele wy”oczynku i rekreacji; 

3) na wys”ach Kę”a Parnicka i Wys”a źielona oraz w wzdJuw zachodniego brzegu rzeki Odra źachodnia, 
zakazuje się lokalizacji funkcji mieszkaniowej, w kondygnacjach ”rzyziemia, na terenach elementar-
nych oznaczonych symbolem MC, ustalenie nie dotyczy istniejącej zabudowy mieszkalnej; 

4) lokalizacja usJug ochrony zdrowia i o”ieki s”oJecznej oraz o”ieki nad dziećmi i mJodziewą na terenach 
w zabudowie wielofunkcyjnej oznaczonej symbolem MC, na kondygnacjach ”owywej stro”u kondy-
gnacji ”arkingowychŁ 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) ustala się zasady likwidacji istniejącej zabudowy i zagos”odarowania terenu w zalewno`ci od ”lano-
wanych zmian i wystę”ujących obiektów zabytkowych: 
a) na terenach, gdzie ”lanowana jest nowa zabudowa i nie wystę”ują zabytki - istniejąca zabudowa 

i uzbrojenie wraz z inwynieryjnymi urządzeniami sieciowymi do likwidacji, chyba we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczej, 

b) na terenach, gdzie ”lanowana jest nowa zabudowa lub zieleL urządzona i wystę”ują zabytki 
chronione ”lanem - istniejąca zabudowa zabytkowa, wskazana na rysunku ”lanu, do ada”tacji 
(chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej), ”ozostaJe istniejące obiekty budowlane do li-
kwidacji, 

c) na terenach, gdzie ”lanowana jest nowa zabudowa i wystę”ują obiekty, które mogą zostać ”od-
dane ada”tacji (n”Ł hale magazynowe) - istniejąca zabudowa i zagos”odarowanie terenu do likwi-
dacji, do”uszcza się ada”tację budynków ”rzemysJowych na cele usJug i wkom”onowania ich 
w nową strukturę zabudowy; 

2) na caJym obszarze ”lanu, wysoko`ć zabudowy, w tym obowiązujące wysoko`ci kondygnacji, okre-
`lone w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów elementarnych, realizować z dokJad-
no`cią ± 0,5 m; 

3) na caJym obszarze ”lanu, w ”rzy”adku realizacji dachu kaskadowego, do”uszcza się wykonanie ka-
skady maksymalnie z dwoma ”rogami, dla zabudowy o wysoko`ci do 36,0 m wJącznie; 

4) jeweli w ustaleniach szczegóJowych do”uszcza się ciąg elewacyjny o tej samej wysoko`ci na dJugo`ci, 
n”Ł 30 m, to oznacza, we równica wysoko`ci ”omiędzy segmentami o maksymalnej dJugo`ci frontu 
30 m wynosi minŁ 1,5 m; 

5) najniwszy ”oziom dostę”u technicznego i lokalizacji urządzeL infrastruktury technicznej, w nowej zabudowie, 
n”Ł stacji transformatorowych, ”rze”om”owni, wentylatorni, it”Ł ”owywej rzędnej 2,0 m nŁ”Łm; 

6) do”uszczenie nadwieszenia zabudowy wzdJuw nabrzewa rzeki nalewy rozumieć jako konstrukcję 
ws”ornikową, bez zastosowania ”od”ór; 

7) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego n”Ł kioskowiaty ”rzystankowe, budki telefoniczne, lam”y o`wietlenia 
ulicznego, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komuni-
kacji szynowej, koJowej, rowerowej i ”ieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowychŁ 
źakaz lokalizowania wolno stojących kiosków; 
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8) na obszarach oznaczonych symbolami: KŚ, KŚW, KPP, KPJ, KP i obszarach zieleni ”ublicznej, ozna-

czonej symbolem źP, zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem zagos”odarowa-
nia związanego z: im”rezami ”lenerowymi o charakterze ”ublicznym do 14 dni, eks”ozycjami ”lene-
rowymi oraz wy”osaweniem ruchomym likwidowanym na noc - ogródkami gastronomicznymi związa-
nymi funkcjonalnie ze staJym obiektem usJugowym w zabudowie, chyba we ustalenia szczegóJowe 
stanowią inaczej; 

9) do”uszcza się zwarte zes”oJy zieleni rekreacyjnej wewnątrz zabudowy kwartaJów, bez styku z ukJa-
dem ulic lub na stro”ach zabudowy kubaturowej z wyJączeniem dachów budynków stycznych z dro-
gami ”ublicznymi; 

10) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach od strony ulic i ”lacówŁ 
źakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji odgromowych, a takwe szafek gazowych, elektroenerge-
tycznych i telekomunikacyjnych nie wystających ”oza lico budynku; 

11) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących, szyldów 
oraz urządzeL technicznych na sJu”ach o`wietleniowych oraz na obiektach usytuowanych wzdJuw 
brzegów rzeki Odry źachodniej, Przeko”u Parnickiego, KanaJu źielonego i basenów ”omiędzy wys”ą 
Kę”a Parnicka i Wys”ą źieloną oraz na obiektach mostowych i w liniach rozgraniczających ulic; 

12) zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących oraz ”rzedJuwania lokalizacji reklam istnieją-
cych na okres dJuwszy niw 2 lata, licząc od dnia wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, zakaz nie obejmuje 
tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych i no`ników reklam wbudowanych, zrealizowanych jako czę`ć 
kom”ozycji budynku; 

13) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i zewnętrznych urządzeL nadawczo-
odbiorczych radiofonii i telewizji oraz montawu reklam wbudowanych na elewacjach i dachach zabyt-
ków objętych ochroną konserwatorską, w s”osób ”rzesJaniający kom”ozycję i wystrój elewacji, z za-
strzeweniem ”kt 14; 

14) do”uszcza się reklamy wbudowane o ”owierzchni do 1 m2, zawierające grafikę informacyjno - rekla-
mową okre`lającą: logo firmowe lub charakter ”rowadzonej dziaJalno`ci, w obiekcie i na dziaJce, na 
której reklama jest umieszczona; 

15) zakazuje się umieszczania reklamłbanerówłsiatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 
budynku, za wyjątkiem reklamłbanerówłsiatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowa-
niach, ogrodzeniach, instalowanych w trakcie ”rowadzonych robót budowlanych; 

16) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej, chyba we ustalenia szczegó-
Jowe mówią inaczej; 

17) niezalewnie od ustaleL wysoko`ciowych wynikających z ”lanu, wszystkie obiekty o wysoko`ci od 
100,00 m nad ”oziom terenu, stanowią ”rzeszkody lotnicze; 

18) wysoko`ci związane z lokalizacją obiektów nadwodnych (zabudowa, mosty, drogi) ”odano w odnie-
sieniu do ”oziomu morza oraz innych szczególnych ”rzy”adków; 

19) do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL nawigacyjnych wg ”otrzeb, bez ograniczenia ich wysoko`ci; 
20) wszystkie obiekty, widoczne z dróg wodnych weglugi `ródlądowej, swoją formą, kolorystyką i charakte-

rystyką `wiecenia `wiateJ nie mogą sugerować oznakowania nawigacyjnego 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 nawigatorów jednostek ”Jywających; 

21) w obszarze ”lanu, w granicach rzeki Odry źachodniej i Parnicy wraz z ich odgaJęzieniami, do”uszcza 
się ”rowadzenie ”rac związanych z utrzymaniem nalewytego stanu technicznego koryt cieków natu-
ralnych 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) budową, ”rzebudową, remontem i modernizacją urządzeL wodnych sJuwących korzystaniu z wód, 

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

c) ubez”ieczeniem brzegówŁ 

3Ł źasady ”arcelacji: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z ”otrzeb: 
a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagos”odarowania tymczasowego, 
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 63 ｦ 11420 ｦ PozŁ 1707

 
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 zagos”odarowania; 

3) ”rzebieg linii ”odziaJów dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi 
linii z rysunku ”lanu; 

4) minimalną szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych, 
ustala się dla frontu ”rzylegającego do drogi ”ublicznej lub nabrzewaŁ W ”rzy”adku dziaJki ”rzylegają-
cej do kilku ulic ł nabrzewy ustalenie dotyczy frontu ”rzy ulicy wskazanej w ustaleniach szczegóJo-
wych albo w ”rzy”adku braku wskazania, co najmniej jednego frontuŁ 

4Ł Ochrona `rodowiska i ”rzyrody: 

1) na obszarach objętych Systemem źieleni Miejskiej, ”oza terenami dróg, obowiązują nastę”ujące za-
sady 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 - nie większe niw o 5% ”o-
wierzchni dziaJki, 

c) zakazuje się kanalizacji otwartych, naturalnych cieków wodnych, 
d) do”uszcza się lokalizację nowych i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeL nawigacyjnych, 

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

f) ustalenia dla SźM obowiązują równiew w ”rzy”adku nowego zagos”odarowania tymczasowego 
i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

2) w nowych nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, ty”owe dla danego 
miejsca (gJównie: klon, grab, wiąz, brzoza brodawkowata, li”a, jesion, wierzba biaJa i iwa, buk, dąb, 
lilak, gJóg); 

3) zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin oraz gatunków ro`lin niezgodnych z sie-
dliskiem; istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków nie”owądanych lub niezgodnych 
z siedliskiem nalewy sukcesywnie eliminować i zastę”ować gatunkami rodzimymi; 

4) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu, za wyjątkiem: 
a) cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych, 
b) niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową terenów komunikacyjnych, 
c) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanych z realizacją obiektów budowlanych i sieci in-

wynieryjnych, 
d) terenów wskazanych do uzdatnienia lub ”rzeznaczonych ”od wielofunkcyjną `ródmiejską zabudowę; 

5) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z u”roszczonym ”lanem urządzenia lasu oraz 
z ”rogramem gos”odarczo - ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ; 

6) na obszarze ”lanu obowiązuje ochrona dziko wystę”ujących ro`lin i zwierząt oraz ich siedlisk, obję-
tych ochroną gatunkową, na ”odstawie ”rze”isów o ochronie ”rzyrody; 

7) zakazuje się ”ogarszania stosunków wodnych; 
8) ”rzy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wzdJuw ulic nalewy ”rzewidzieć rozwiązania architekto-

niczne i konstrukcyjne Jagodzące lub eliminujące negatywne skutki sąsiedztwa tras komunikacyjnych; 
9) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z eks”loatacji zabudowy i zagos”odarowania terenu ”owinny zamy-

kać się w granicach dziaJki ”rzynalewnej; 
10) rozwiązania techniczne zabudowy i kondygnacji ”odziemnych winny uwzględniać szczególne warunki 

geologiczno - inwynierskie; 
11) na okre`lonym, na rysunku ”lanu, obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, obowiązuje: 

a) nakaz ”odwywszenia terenu i wyniesienie ”oziomu ”osadzki najniwszego ”oziomu uwytkowego 
budynków ”onad ”oziom wód ”owodziowych okre`lony w ustaleniach szczegóJowych, 

b) ”rojektowanie konstrukcji obiektów inwynierskich, w s”osób minimalizujący zagrowenie utraty sta-
teczno`ci w ”rzy”adku ”owodzi oraz stosowanie materiaJów budowlanych o zwiększonej od”or-
no`ci na kontakt z wodą (n”Ł cegJa ceramiczna, beton, wyroby cementowe, klinkier, terakota, 
kamieL, aluminium, PCV); 
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12) 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 zastosowania do celów gos”odarczych lub zrzutu do rzekiŁ 

5Ł Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) ustala się granice stref ochrony konserwatorskiej, obejmujące tereny wskazane na rysunku ”lanu: 
a) granice strefy A ”eJnej ochrony historycznej struktury ”rzestrzennej, oznaczone na rysunku ”la-

nu, 
b) granice strefy B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej, oznaczo-

ne na rysunku ”lanu, 
c) 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 wzbogacających strukturę ”rzestrzenną dolinyŁ 

W strefie ś istotne jest utrzymanie ”owiązaL widokowych wystę”ujących ”o”rzez wys”y: Kę”a Parnicka 
i Wys”a źielona, z ”rzestrzeni ”ublicznych z tarasów Nowego i Starego Miasta oraz terenów komunika-
cyjnych ”ortu i ”rawobrzewaŁ 

Ochronie ”odlegają: 

a) dalekie widoki ”rzez sylwetę ”lanowanej zabudowy, 
b) widok z ”rzestrzeni ”ublicznych: ulic, ciągów ”ieszych, nabrzewy, ”laców i ”rzestrzeni zieleni 

urządzonej oraz mostów i szlaków wodnych, na zabytki i warto`ciowe: zes”oJy krajobrazowe kul-
turowe i naturalne, dominanty krajobrazowe, 

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

3) wskazane na rysunku ”lanu nieruchomo`ci lub obiekty budowlane, okre`lone jako zabytki w”isane do 
rejestru zabytków, oznaczone na rysunku ”lanu, są chronione na mocy i w zakresie okre`lonym 
w ustawie o ochronie zabytków i o”iece nad zabytkami, obowiązuje trwaJe zachowanie zabudowy 
i zagos”odarowania terenu; 

4) ustala się ochronę konserwatorską zabytków nie w”isanych do rejestru zabytków, objętych ewiden-
cją konserwatorską, w tym obiektów zakwalifikowanych do w”isu do rejestru zabytków, okre`lonych 
w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonych na rysunku ”lanu; 

5) w ustaleniach szczegóJowych wybranych terenów elementarnych ”rzywraca się i obejmuje ochroną 
nazwy ulic, ”laców i mostów, zgodnie z tradycją historycznąŁ 

6Ł Komunikacja: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-
blicznych i wewnętrznych, ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniają 
nastę”ujące ulice: 
a) SŁNŁ9011ŁKŚŁGP - ”owiązanie lewobrzewnej i ”rawobrzewnej czę`ci Szczecina; ulica stanowiąca 

kontynuację obwodnicy `ródmie`cia oraz ”oJączenie (”o”rzez ulŁ Autostrada PoznaLska) z auto-
stradą A6, 

b) SŁNŁ9012ŁKŚŁź - fragment trasy stanowiący ”oJączenie ”óJnocnej i ”oJudniowej czę`ci miasta 
umowliwiającej ｭobej`cieｬ `ródmie`cia ”o jego wschodniej stronie, 

c) źŁNŁ9016ŁKŚŁG - kontynuacja wywej wymienionej trasy, ulica Jącząca Autostradę PoznaLską 
i obwodnicę `ródmie`cia, 

d) SMŁ9037KŚŁL, SŁMŁ9038ŁKŚŁL i SŁMŁ9039ŁKŚŁL, SŁMŁ9040ŁKŚŁL - ulice stanowiące gJówny 
ukJad komunikacyjny Kę”y Parnickiej, umowliwiające ”oJączenia z zewnętrznym ukJadem komuni-
kacyjnym miasta; 

3) 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 ilo`ci miejsc ”ostojowych, nie mniejszej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkin-
gowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe 
dla samochodów osobowych ”rzyjmuje się nastę”ujące wskauniki liczby miejsc ”ostojowych: 
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a) dla terenów elementarnych: SŁNŁ9002ŁUK, SŁNŁ9003ŁUA, SŁNŁ9004ŁMC, SŁNŁ9005ŁMC, 

SŁNŁ9006ŁMC, SŁNŁ9007ŁMC, SŁNŁ9008ŁMC, SŁNŁ9009ŁUSw, SŁNŁ9010ŁUSw, źŁNŁ9001ŁKSP, 
źŁNŁ9002ŁKSP, źŁNŁ9003ŁMC, źŁNŁ9004ŁMW,U, źŁNŁ9005ŁUC, źŁNŁ9006ŁUP, źŁNŁ9008ŁPU, 
źŁNŁ9009ŁPU,U, źŁNŁ9010ŁPU,U, źŁNŁ9011ŁPUw,U, źŁNŁ9012ŁPU, źŁNŁ9013ŁPU, źŁNŁ9014ŁPU,PUw, 
obowiązują wskauniki liczby miejsc ”ostojowych: 
 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaanik liczby 
miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 
2. Hotele, pensjonaty 10 łócek 4 
3. Sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedacy do 

2000 m2 
100 m² pow. sprzedac. 2 

4. Sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2 

100 m² pow. sprzedac. nie mniej nic 3 

5. Gastronomia 10 miejsc konsump. nie mniej nic 2 
6. Biura, urzCdy, poczty, banki  100 m² pow. ucytkowej * 2 
7. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. 1 gabinet nie mniej nic 1 
8. Kina, teatry  10 miejsc siedz>cych 1,5 
9. Obiekty muzealne i wystawowe 10 ucytkowników 

jednoczeWnie 
1 

10. Szkoły podstawowe i gimnazja 30 uczniów na 1 zmianC 1 

11. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 30 dzieci 1 
12. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 

korzystaj>cych z obiektów 
jednoczeWnie 

1 

13. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych ** 5 
14. Zakłady produkcyjne 10 zatrudnionych ** 2 
15. Baseny pływackie, siłownie, inne małe obiekty sportu

i rekreacji 
5 korzystaj>cych nie mniej nic 1 

16. Usługi rócne 50 m2 pow. ucytkowej * nie mniej nic 1 
17. Obiekty rekreacyjno – sportowe   

i szkoleniowo – rekreacyjne 
5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

18. Obiekty wystawowe 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

19. Sale konferencyjne, oWrodki szkoleniowe  5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

20. Rzemiosło   5 zatrudnionych ** 1 
21. PrzystaM ceglarska  2 miejsca do cumowania 1 
22. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 50 m² pow. ucytkowej * 1 
23. Stacje paliw (z wył>czeniem samoobsługowych 

stacji paliw) 
1 obiekt 5 

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

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 
b) dla ”ozostaJych terenów elementarnych, obowiązują wskauniki liczby miejsc ”ostojowych: 

 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaanik liczby 
miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie nie mniej nic 1 
2. Hotele, pensjonaty 10 łócek nie mniej nic 5 
3. Sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedacy do 

2000 m2 
100 m² pow. sprzedac. 2,5 

4. Gastronomia 10 miejsc konsump. nie mniej nic 3 
5. Biura, urzCdy, poczty, banki  100 m² pow. ucytkowej * 3 
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6. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. 1 gabinet nie mniej nic 1 
7. Kina, teatry  10 miejsc siedz>cych 2,5 
8. Obiekty muzealne i wystawowe 10 ucytkowników 

jednoczeWnie 
1 

9. Szkoły podstawowe i gimnazja 30 uczniów na 1 zmianC 1 

10. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 30 dzieci 1 
11. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 

korzystaj>cych z obiektów 
jednoczeWnie 

1 

12. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych ** 5 
13. Zakłady produkcyjne 10 zatrudnionych ** nie mniej nic 2 
14. Baseny pływackie, siłownie, inne małe obiekty sportu

i rekreacji 
5 korzystaj>cych nie mniej nic 1 

15. Usługi rócne 50 m2 pow. ucytkowej * nie mniej nic 1 
16. Obiekty rekreacyjno – sportowe   

i szkoleniowo – rekreacyjne 
5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

17. Obiekty wystawowe 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

18. Sale konferencyjne, oWrodki szkoleniowe  5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

19. Rzemiosło   5 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 
20. PrzystaM ceglarska  2 miejsca do cumowania nie mniej nic 1 
21. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 50 m² pow. ucytkowej * 1 
22. Stacje paliw (z wył>czeniem samoobsługowych 

stacji paliw) 
1 obiekt 5 

* 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 ilo`ci 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 ”owodo-
wania ograniczeL w ruchu ”ieszych; 

6) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów ”rzyjmuje się nastę”ujące wskau-
niki liczby miejsc ”ostojowych: 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaanik liczby 
miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie nie okreWla siC 
2. Hotele, pensjonaty 10 łócek nie mniej nic 2,5 
3. Sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedacy do 

2000 m2 
100 m² pow. sprzedac. nie okreWla siC 

4. Gastronomia 10 miejsc konsump. nie okreWla siC 
5. Biura, urzCdy, poczty, banki  100 m² pow. ucytkowej * nie mniej nic 1,5 
6. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. 1 gabinet nie okreWla siC 
7. Kina, teatry  10 miejsc siedz>cych nie mniej nic 1 
8. Obiekty muzealne i wystawowe 10 ucytkowników 

jednoczeWnie 
nie mniej nic 0,5 

9. Gimnazja 30 uczniów na 1 zmianC 2 

10. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 30 dzieci nie okreWla siC 
11. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 

korzystaj>cych z obiektów 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 2 

12. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych ** nie mniej nic 0,5 
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13. Zakłady produkcyjne 10 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 
14. Baseny pływackie, siłownie, inne małe obiekty sportu

i rekreacji 
5 korzystaj>cych nie mniej nic 0,5 

15. Usługi rócne 50 m2 pow. ucytkowej * nie okreWla siC 
16. Obiekty rekreacyjno – sportowe   

i szkoleniowo – rekreacyjne 
5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 0,5 

17. Obiekty wystawowe 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 0,5 

18. Sale konferencyjne, oWrodki szkoleniowe  5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie okreWla siC 

19. Rzemiosło   5 zatrudnionych ** nie mniej nic 0,2 
20. PrzystaM ceglarska  2 miejsca do cumowania nie okreWla siC 
21. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 50 m² pow. ucytkowej * nie mniej nic 0,2 
22. Stacje paliw (z wył>czeniem samoobsługowych 

stacji paliw) 
1 obiekt nie okreWla siC 

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

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianieŁ 
7) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to wynik za-

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

8) wymogi okre`lone w § 6 ustŁ 6 ”kt 3 nie obowiązują: 
a) w ”rzy”adku budowy, ”rzebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budow-

lanego (takwe tymczasowego) it”Ł wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe do 2 miejsc ”ostojowych, 
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, ”rzedstawione na rysunku ”lanu, są ”rzebiegami 
”rzybliwonymi; 

10) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych wskazanych na rysunku ”lanu do”uszcza się ”rowadzenie 
`ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych; 

11) do”uszcza się dostę” drogą wodną do terenów elementarnych znajdujących się w obszarze ”lanuŁ 

7Ł Infrastruktura techniczna: 

1) linie rozgraniczające struktur komunikacyjnych wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, 
w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbrojenia terenu ”oza liniami rozgraniczającymi ulic na warunkach 
okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

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

4) zao”atrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 80 - 150 mm zasi-
lanej z istniejących i ”rojektowanych magistrali i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych 
o `rednicy 200 - 400 mm, w ulicach: GdaLska, Celna, Bulwar GdaLski, Heyki, Kolumba, Tama Pomo-
rzaLska; 

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

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami o obronie cywilnej, 
b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

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

tJocznej i dalej do systemu kanalizacyjnego Międzyodrza oraz do systemu kanalizacyjnego w ulicach: 
Kolumba, Tama PomorzaLska; 
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7) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją deszczową o `rednicy 0,30 - 

0,60 m do istniejących i ”rojektowanych kolektorów deszczowych i ogólnos”Jawnych ”o”rzez urzą-
dzenia ”odczyszczające do rzeki Odry lub Przeko” Parnicki i KanaJu źielonego oraz bez”o`rednio do 
gruntu ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących w”rowadzania `cieków do wód 
lub do ziemi; 

8) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, w zakresie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, do”uszcza się mowliwo`ć zastosowanie tymczasowych rozwiązaL lokalnych i indywidualnych; 
w zakresie sieci: kanalizacyjnej (zbiorniki bezod”Jywowe) i wodociągowej obowiązuje szczegóJowe 
roz”oznanie warunków hydrogeologicznych; 

9) zao”atrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej rozdzielczej niskiego i `redniego ci`nie-
nia o `rednicy 25 - 225 mm zasilanej z istniejących i ”rojektowanych magistrali i gJównych rozdziel-
czych sieci gazowych niskiego i `redniego ci`nienia o `rednicy 80-300 mm w ulicach: GdaLska, Celna, 
Heyki, Kolumba, Tama PomorzaLska; 

10) zao”atrzenie w cie”Jo z istniejącej i ”rojektowanej sieci cie”lnej zasilanej z istniejącej magistrali cie”lnej 
o ”rzekroju 2 x Ø600 mm oraz ”o”rzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja; 

11) do”uszcza się jako dodatkowe zao”atrzenie w cie”Jo, indywidualne instalacje uzyskania energii ze 
uródeJ odnawialnych s”eJniających warunki ochrony `rodowiska; 

12) zakazuje się instalowania i eks”loatacji istniejących lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe 
w obiektach nowych i ”oddawanych ”rzebudowieŁ Ustalenie nie dotyczy instalowania kominków sta-
nowiących uzu”eJniające uródJo cie”Ja; 

13) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i ”rojektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 
i na”owietrznych 15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i ”rojektowane stacje transformatorowe 
15ł0,4 kVŁ Śo”uszcza się lokalizację tymczasowych wolno stojących stacji transformatorowych 
15ł0,4 kV na okres realizacji inwestycji; 

14) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i ”rojektowanych rozdzielczych linii kablowych; 
15) do”uszcza się budowę włna budynkach funkcji ”odstawowej, stacji bazowych telefonii komórkowej, 

jako ws”ólnych urządzeL dla wszystkich o”eratorów, urządzeL elektroenergetycznych i urządzeL ra-
diowych nadawczo - odbiorczych na caJym obszarze ”lanu, na terenach ”rodukcyjno - usJugowych 
do”uszcza się lokalizacje wiew wolno stojących, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

16) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-
nych ”osesjach jako wbudowane; s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć selek-
tywnej zbiórki; 

17) w terenach elementarnych stanowiących korytarze infrastruktury technicznej bądu w terenach ”rzylega-
jących do ulic lub korytarzy infrastruktury technicznej - gdzie nie obowiązuje zakaz zabudowy - do-
”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w ”lanie funkcje; 

18) nowe i ”rzebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne; ustalenie to nie dotyczy 
wymienionych w ustaleniach szczegóJowych linii 15 kV; 

19) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-
ciągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

20) do”uszcza się ”rzebudowę sieci infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rzebiegów 
i budowę nowej sieci w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 

21) czę`ć terenu objęta strefą ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej BOSMAN Browar Szczecin 
SŁAŁ ”rzy ulŁ ChmielewskiegoŁ Warunki zagos”odarowania terenu i realizacji obiektów muszą być 
zgodne z ograniczeniami wynikającymi z za”isów dotyczących strefy ochronnej; 

22) na caJym obszarze ”lanu obowiązuje demontaw sieci, ”rzyJączy i instalacji infrastruktury technicznej 
wyJączonych z eks”loatacjiŁ 

8Ł Ustalenia w zakresie obrony cywilnej: 

a) obowiązuje lokalizacja nowych obiektów ochronnych, wskazana w ”lanie, dla których organ obrony 
cywilnej okre`li warunki realizacji, 

b) garawe wielo”oziomowe nadziemne mogą być realizowane jako budowle ochronne, na ”otrzeby 
obrony cywilnejŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

Śla terenów elementarnych w obszarze dzielnicy ｭ_ródmie`cieｬ - osiedle ｭMiędzyodrzeｬ - wys”a Kę”a 
Parnicka i Wys”a źielona obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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RozdziaJ 4 
Ustalenia koLcowe 

§ 110Ł Na caJym obszarze ”lanu ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 30% wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, dla ustalenia ”rzez Prezydenta Miasta, jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez 
wJa`ciciela albo uwytkownika wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwale-
niem ”lanu - z wyJączeniem: terenów stanowiących wJasno`ć gminy, terenów stanowiących inwestycje 
celu ”ublicznego, terenów sJuwących realizacji zadaL wJasnych gminyŁ 

§ 111Ł Grunty le`ne ”osiadają zgodę na zmianę ”rzeznaczenia na cele niele`ne: 

Śecyzja Nr WRiO_-IV-śN-6140-38ł08 z dnia 4 lutego 2009 rŁ 

§ 112Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi MiastaŁ 

§ 113Ł 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 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 
 

Bazyli Baran 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 63 ｦ 11511 ｦ PozŁ 1707

 
źaJączniki do uchwaJy Nr XXXVIł889ł09 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 29 czerwca 2009 rŁ (”ozŁ 1707) 

ZaJącznik nr 1 arkusz 1 
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arkusz 3 
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ZaJącznik nr 2 
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ZaJącznik nr 3 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492, zmŁ 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087, zmŁ z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635, zmŁ 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880, zmŁ z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237) 
okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

§ 1Ł 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ) - zadania wJasne gminyŁ 

2Ł 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 

§ 2Ł Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

L”Ł 
Numer terenu 
elementarnego Za”isane w ”lanie ”rzeznaczenie terenu (o”is inwestycji) 

1 2 3 
1 SŁMŁ9013ŁKPP Wolno stojąca stacja transformatorowa do likwidacjiŁ  
2 SŁMŁ9014ŁMC Wolno stojąca stacja transformatorowa do likwidacjiŁ 
3 SŁMŁ9015ŁMC Wolno stojąca stacja transformatorowa do likwidacjiŁ 
4 SŁMŁ9017ŁMC,KS Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

Wbudowana stacja transformatorowa do likwidacjiŁ 
5 SŁMŁ9025ŁźP Budowa studni awaryjnejŁ 
6 SŁMŁ9026ŁźP Prze”om”ownia `cieków sanitarnych do ”rzeniesieniaŁ 
7 SŁMŁ9033ŁźP Budowa studni awaryjnejŁ 
8 SŁMŁ9035ŁMC Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 
9 SŁMŁ9037ŁKŚŁL Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `ciekówŁ  
Prze”om”ownia `cieków sanitarnych do likwidacji lub ”rzeniesieniaŁ 

10 SŁMŁ9038ŁKŚŁL Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `ciekówŁ 
Prze”om”ownia `cieków sanitarnych do likwidacji lub ”rzeniesieniaŁ 
Istniejące stacje transformatorowe do likwidacjiŁ 

11 SŁMŁ9039ŁKŚŁL Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 

12 SŁMŁ9041ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
Prze”om”ownia `cieków sanitarnych do likwidacji lub ”rzeniesieniaŁ 

13 SŁMŁ9042ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 

14 SŁMŁ9043ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 

15 SŁMŁ9044ŁKŚŁL Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 

16 SŁMŁ9045ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 

17 SŁMŁ9046ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
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18 SŁMŁ9047ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
19 SŁMŁ9048ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
20 SŁMŁ9049ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
21 SŁMŁ9050ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
22 SŁMŁ9051ŁKŚW Wbudowana stacja transformatorowa do likwidacjiŁ 
23 SŁMŁ9054ŁMC Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
24 SŁMŁ9055ŁKP Budowa kanalizacji deszczowejŁ 
25 SŁMŁ9056ŁKP Budowa kanalizacji deszczowejŁ 
26 SŁMŁ9057ŁKPP Budowa kanalizacji deszczowejŁ 
27 SŁMŁ9059ŁKK Przebudowa magistrali cie”lejŁ 
28 SŁMŁ9060ŁMC Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 
29 SŁNŁ9008ŁMC Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 
30 SŁNŁ9009ŁUSw Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 
31 SŁNŁ9010ŁUSw Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 
32 SŁNŁ9011ŁKŚŁGP Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `ciekówŁ 
Wolno stojąca stacja transformatorowa do likwidacjiŁ 
Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

33 SŁNŁ9012ŁKŚŁź Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `ciekówŁ 
Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

34 SŁNŁ9013ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `ciekówŁ 

35 SŁNŁ9015ŁKPP Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 
36 SŁNŁ9018ŁKPP Budowa kanalizacji sanitarnejŁ 
37 źŁNŁ9001ŁKSP Budowa  kanalizacji sanitarnej i rurociągu tJocznego `ciekówŁ 

Wolno stojąca stacja transformatorowa do likwidacji lub ”rzebudowyŁ  
38 źŁNŁ9002ŁKSP Wolno stojąca stacja transformatorowa do likwidacji lub ”rzebudowyŁ 
39 źŁNŁ9003ŁMC Budowa studni awaryjnejŁ 
40 źŁNŁ9008ŁPU Budowa stacji transformatorowejŁ 
41 źŁNŁ9010ŁPU, U Wolno stojąca stacja transformatorowa do likwidacjiŁ 
42 źŁNŁ9016ŁKŚŁG Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowejŁ 
43 źŁNŁ9017ŁKŚŁź Budowa sieci cie”lnejŁ 
44 źŁNŁ9018ŁKŚŁL Budowa kanalizacji sanitarnejŁ 
45 źŁNŁ9019ŁKŚŁŚ Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 
46 źŁNŁ9020ŁKŚŁŚ Budowa kanalizacji sanitarnejŁ 
47 źŁNŁ9022ŁKŚW Wolno stojąca stacja transformatorowa do likwidacjiŁ 

 

§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce komunalnej 
i o ochronie `rodowiskaŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w artŁ 3 ”kt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska tŁ jŁ ŚzŁ UŁ 
z 2008 rŁ Nr 25, ”ozŁ 150), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 
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3Ł 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 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 ze zmŁ)Ł 

4Ł Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2, jest ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada 1998 rŁ o finansach 
”ublicznych (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2104 ze zmŁ), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w s”rawie wieloletniego ”rogramu inwesty-
cyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowejŁ 

§ 5Ł 1Ł źadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-
tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 
”odmiotamiŁ 

2Ł źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-
nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ustŁ 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 123, ”ozŁ 858 ze 
zmŁ), 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 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

3Ł źadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 ustŁ 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 ze zmŁ)Ł 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego ｭMiędzyodrze - Kę”a Parnicka - Wys”a Zielonaｬ w Szczecinie 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492, zmŁ 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087, zmŁ z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635, zmŁ 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880, zmŁ z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, 
Nr 220, ”ozŁ 1413) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1Ł Śo ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze - Kę”a Parnicka 
- Wys”a źielonaｬ w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko, w dniach od 14 kwietnia 2009 rŁ do dnia 4 maja 2009 rŁ, wniesiono w ustalonym terminie 
do dnia 18 maja 2009 rŁ 7 uwag stanowiących integralną czę`ć dokumentacji formalno-”rawnej ”rac ”la-
nistycznychŁ 

§ 3Ł Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniu 25 maja 2009 rŁ 

§ 4Ł Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonej uwagi: 

1Ł 1Ł Wniesiono o rozszerzenie ”rzyjętej konce”cji ”rzeznaczenia jej terenu o wielofunkcyjną zabudowę 
`ródmiejską, bądu zmianę ”rzeznaczenia na wielofunkcyjną zabudowę `ródmiejską ”odobnie jak sąsiadu-
jący z nią teren elementarny SŁNŁ9008ŁMCŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Ustalenia ”lanu ”ozwalają, w znacznej mierze, na wytworzenie struktury wielo-
funkcyjnej - uwaga jest czę`ciowo uwzględniona, ale ”ro”ozycja zmiany ”rzeznaczenia na `ródmiejską 
zabudowę wielofunkcyjną, mowe utrudnić ewentualne ”oJączenia funkcjonalne z dziaJkami sąsiednimi i nie 
uwzględnia uciąwliwo`ci odkomunikacyjnychŁ 
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1Ł 2Ł Wniesiono o niewielką korektę szeroko`ci drogi dojazdowej SNŁ9013ŁKŚŁŚ wzdJuw dziaJki nr 33ł2Ł 
Planowana szeroko`ć tej drogi s”owoduje konieczno`ć wyburzenia czę`ci budynku nr 122Ł 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”onowana korekta uniemowliwi ”o”rawne rozwiązanie ulicy SŁNŁ9013ŁKŚŁŚ 
i jej wJączenie do ”lanowanego mostu SŁMŁ9033ŁKŚŁL; źa”isy ”lanu - ”rzeznaczenie terenu, ”kt 2 umow-
liwiają kontynuację obecnego zagos”odarowania i s”osobu uwytkowania, do czasu realizacji ustaleL ”lanuŁ 

2Ł Wniesiono o zmianę ”rojektu budowy drogi szybkiego ruchu z ”ominięciem ulŁ NadodrzaLskiej nr 4 
i usytuowanie jej w innym miejscuŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Projektowana ulica klasy GP (SŁNŁ9011ŁKŚŁGP) stanowić będzie ”rzedJuwenie 
”lanowanej obwodnicy `ródmie`ciaŁ Przebieg ulicy ustalony zostaJ w ”lanie miejscowym uchwalonym 
w 1977 rŁ i byJ utrzymywany w kolejnych ”lanach z 1986 i 1994 rŁ Obecny ”rzebieg stanowi kontynu-
ację zaJoweL ”lanistycznych ”rzyjętych w wymienionych ”lanachŁ 

źa”isy ”lanu - ”rzeznaczenie terenu, ”kt 2 umowliwiają kontynuację obecnego zagos”odarowania i s”oso-
bu uwytkowania, do czasu realizacji ustaleL ”lanuŁ 

3Ł 1Ł Wniesiono o dodanie sformuJowania ｭi z terenów elementarnych SŁNŁ9016ŁKPJ oraz SŁNŁ9017ŁKPJｬ 
w odniesieniu do terenu SŁNŁ9006ŁMC § 73 ”kt 5 ””kt 1Ł 

Uwaga uwzględnionaŁ 

3Ł 2Ł Wniesiono o ”ozostawienie ciągu ”ieszego w istniejących gabarytach odno`nie terenu 
SŁNŁ9016ŁKPJ (dziaJka 13ł5)Ł 

Uwaga nieuwzględnionaŁ źawęwenie ciągów ”ieszo jezdnych z 14 do 7 m wyklucza: 

a) czytelne w ”rzestrzeni ”owiązania widokowełotwarcia z ulicy Kolumba na krajobraz rzeki Odry i wys”y, 
b) mowliwo`ć wytworzenia ”rzestrzeni ”ublicznych o wysokim standardzie, z usJugami sezonowymi i atrak-

cyjnym widokiem oraz jednoczesną obsJugą komunikacyjną, o którą wystę”uje Autor uwadze nr 1Ł 

3Ł 3Ł Wniesiono o zwiększenie ”asa na lokalizację ”omostów ”Jywających do okŁ 30 metrów odno`nie te-
renu SŁNŁ9006ŁMC § 73 ”kt 2 ””kt 16Ł 

Uwaga nieuwzględnionaŁ ź uwagi na wystę”owanie `ródlądowej drogi wodnej, uzgodniona (z Regionalnym 
źarządem Gos”odarki Wodnej oraz Śyrekcją veglugi _ródlądowej) szeroko`ć ”omostów wynosi 10 mŁ 

3Ł 4Ł Wniesiono o stworzenie mowliwo`ci ”rzebiegu ”asawu równiew w ”odcieniu budynków ustawionych 
na linii brzegowej za”ewniając dostę” ogólny odno`nie terenu SŁNŁ9019ŁKP § 85 ”kt 2 ””kt 2, 3, 5, 6, 14Ł 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Teren objęty strefą ｭAｬ ”eJnej ochrony historycznej struktury ”rzestrzennej, 
strefą ｭBｬ ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej oraz strefą ｭśｬ ochrony 
eks”ozycji; Obowiązuje utrzymanie, kontynuacja i odtworzenie historycznej struktury ”rzestrzennej, której 
naczelną i wyrówniającą miejsce, zasadą kom”ozycyjną jest budowa ciągów elewacyjnych na linii nabrzewaŁ 

4Ł Wniesiono o w”rowadzenie stosownych zmian w ”rzedmiotowym ”rojekcie ”lanu n”Ł ”o”rzez ”oJącze-
nie nazw ulic sJuwących do obsJugi terenu źŁNŁ9005ŁUC sJowem ｭiｬ (funktorem koniunkcji) albo w”rowa-
dzenie innego brzmienia ”kt 6 § 90 ”rzedmiotowego ”rojektu ”lanu, który ”ozwalaJby bez wąt”liwo`ci na 
obsJugę ”rzedmiotowego terenu z obydwóch ”rzylegających do niego ulicŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Ustalenia ”lanu w obecnej formie nie w”rowadzają wadnych ograniczeL dla ob-
sJugi komunikacyjnejŁ 

5Ł Wniesiono o uwzględnienie w ”rojekcie ”lanu mowliwo`ć ”odziaJu dziaJki 18ł6 celem wydzielenia ”ro-
jektowanych dziaJek o nastŁ ”owŁ 18ł9 - 0,1774 ha, 18ł10 - 0,0864 ha oraz 18ł11 - 0,1013 ha ”rzezna-
czonych dla istniejącej zabudowy na cele komercyjne związane z ”rowadzeniem usJug oraz obniwenie mi-
nimalnej szeroko`ci frontu nowo”owstaJej dziaJkiŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”ozycja rozdrobnienia ”odziaJu: na dziaJki minŁ 800 m2 o frontach mniejszych 
niw 30 m nie gwarantuje nowej, ”rawidJowej zabudowy ”rodukcyjno - skJadowej, usJugowej; natomiast 
utrwala nie”owądany stan obecny, tjŁ lokowanie funkcji w zabudowie ”rzy”adkowej, gos”odarczej, z ”o-
dziaJem tych budynków; 

Przedmiotowy teren, zgodnie z intencją ”lanu, stanowi rezerwę ”od ”eJnostandardową zabudowę usJu-
gową, ”rodukcyjno - skJadową z duwymi dziaJkamiŁ BJędne byJoby konstruowanie zasad ”arcelacji na 
”odstŁ S”ecyficznego, jednostkowego ”rzy”adku, tym bardziej, we teren elementarny ”osiada Jączną ”o-
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wierzchnię 4,61 ha; do”uszczenie zbyt drobnego ”odziaJu na tak duwej ”owierzchni jest nie”rzewidywalne 
w skutkach ”rzestrzenno - uwytkowychŁ 

6Ł 1Ł Wniesiono o zabez”ieczenie minŁ 3 m szeroko`ci ”asów rowerowych dla kawdej drogi klasy LŁ Pasy 
rowerowe nie kolidują z ”rawidJowo wyznaczonymi ”arkingami ”rzy jezdniŁ Na drogach klasy Ś, ze 
względu na maJe ”rędko`ci i maJe natęwenie ruchu, ruch rowerowy mowe odbywać się na zasadach ogól-
nych (tak jak to ”rzewidziano w obecnej ”ro”ozycji) ”rzy o”cjonalnym wykorzystaniu urządzeL s”owalnia-
jących ruch n”Ł ”odniesionych tarcz skrzywowaL, lokalnych ”rzewęweL, maJych rond, ”Jytowych ”rogów 
s”owalniających it”Ł 

Uwaga uwzględnionaŁ 

6Ł 2Ł Wniesiono o uwzględnienie ilo`ci miejsc ”arkingowych (jeden stojak rowerowy to dwa miejsca ”ar-
kingowe)Ł 

Uwaga uwzględnionaŁ 

7Ł 1Ł Wniesiono o w o”arciu o ”rzygotowane STUŚIUM PROGRAMOWO PRźśSTRźśNNś ulicy Kolumba 
”rzedJowone wJadzom Szczecina w roku 2008 rewitalizację ”rzedmiotowego terenu ”olegającą na w”ro-
wadzeniu jako wiodącej funkcji mieszkalnej (lofty uzu”eJnione zabudową mieszkaniową rozwijaną w o”ar-
ciu o kontynuację i intensyfikację form zabudowy rewaloryzowanej) i usJugowej (gastronomia, hotele, biu-
ra etcŁ)Ł 

Uwaga nieuwzględnionaŁ źabudowa Wys”y JaskóJczej stanowi ”rzed”ole widoku na zabytkowy front 
wodny zabudowy ulŁ Kolumba, który w tym obszarze re”rezentują kom”letnie zachowane zes”oJy ”o-
”rzemysJowe (na obszarze wystę”ują: zabytki w”isane do rejestru zabytków, strefa A ”eJnej ochrony hi-
storycznej struktury ”rzestrzennej, strefa ｭśｬ ochrony eks”ozycji)Ł Sytuowanie dominanty o ultranowo-
czesnej formie na wys”ie ”rzesJoni architektoniczny walor zabudowy, zakJóci s”ecyfikę miejsca i atrak-
cyjne widoki na ”anoramy miastaŁ Plan ustala dachy o ”arametrach dowolnych, co daj swobodę 
za”rojektowania indywidualnej, wyjątkowej formy ”rzestrzennej, która mowe stanowić wyrównik nie będąc 
dominantą wysoko`ciowąŁ 

7Ł 2Ł Wniesiono o ”ozostawienie ”rze`witu widokowego wzdJuw bulwaru nadodrzaLskiego i ”rzesunięcie 
”rzyczóJków mostu w stronę istniejącego budynku dworca, z ”ozostawieniem na dolnym tarasie linii 
tramwajowej jednej lub obu jezdni tranzytowej ulicy zbiorczejŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Uwaga dotyczy zjazdów z mostu, które znajdują się ”oza granicami ”rzedmio-
towego ”lanuŁ 

7Ł 3Ł Wniesiono o w”rowadzenie w ustaleniach ”lanu ”odwywszonego, w stosunku do rozstrzygnięć 
standardowych wskaunika zabudowy (stosunku ”owŁ zabudowanej do ”owŁ terenu)Ł Jest to skutek za-
mierzonej linii rewaloryzacji obszaru i dąwenia do ”rzywrócenia i wzbogacenia jego historycznie ugrunto-
wanego obrazu ”rzestrzennego z bardzo intensywnym wykorzystaniem terenu, oficynami w gJębi i na 
obrzewach dziaJek i niewielkimi dziedziLcami ”ozwalającymi na do`wietlenie ”omieszczeLŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Plan ustala maksymalny wskaunik zabudowyŁ 

7Ł 4Ł Wniesiono o do”uszczenie obniwenia fragmentów ”ierzei od strony Odry na niewielkich odcinkach, 
gwarantującego od”owiednie do`wietlenie zes”oJów mieszkaniowych (w sytuacjach krytycznych)Ł 

Uwaga nieuwzględnionaŁ 

Plan do”uszcza obniwenia zabudowy od strony nabrzewa do 7,0 m nŁ”ŁmŁ 

7Ł 5Ł Wniesiono o ostrownie ”odchodzenie do ksztaJtowania obowiązującego wskaunika miejsc ”ostojo-
wych, szczególnie w odniesieniu do tzwŁ miejsc ”ostojowych czasowych bilansowanych dla ”owierzchni 
usJugowejŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ źasady ksztaJtowania i bilansowania ”rzestrzeni ”arkingowych, ”ostojowych 
okre`lono w Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta, z którym 
miejscowy ”lan musi być zgodny; Nie do ”rzyjęcia jest bilansowanie miejsc ”ostojowych dla inwestycji 
”oza granicami ”lanu, chyba we dotyczy to istniejących struktur zabytkowychŁ 
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7Ł 6Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6Ł 1Ł Przeznaczenie terenu 

1) obszar wys” ”rzeznacza się na `ródmiejską zabudowę wielofunkcyjną oraz mieszkaniową z usJugami 
o charakterze centrotwórczym, z ”rzestrzeniami ”ublicznymi mŁinŁ nadwodnymi o wysokim standar-
dzie i szerokim s”ektrum usJug, takwe wykorzystujących dostę” do akwenów weglownychŁ 
W sąsiedztwie wielkomiejskiej struktury z zabudową wysoko`ciową utrzymuje się le`ny fragment 
wys”y jako walor ”rzyrodniczo - krajobrazowyŁ Wys”y obsJuguje ”ętla dróg lokalnych z dwoma ”rze-
”rawami mostowymiŁ Przedmiotem ”lanu jest takwe ”as zachodni nabrzewa Odry źachodniej ze zwar-
tą `ródmiejską zabudową wielofunkcyjną mieszkaniową z usJugami wzdJuw ulŁ Kolumba, na ”oJudniu 
tereny ”rodukcji, usJug ”rodukcyjnych i logistycznych ”owiązane gJównym korytarzem komunikacyj-
nym miastaŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ W szerokim ”ojęciu `ródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej mie`ci się takwe 
funkcja mieszkaniowa, dlatego jej szczególne wyrównienie zmieni sens ”rzyjętej w ”lanie formuJy zabudo-
wy; Intencją ”lanu jest wykreowanie struktury wielkomiejskiej równorodnej i wielozadaniowej, a nie osie-
dla mieszkaniowego z usJugamiŁ 

7Ł 7Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6Ł 1Ł Przeznaczenie terenu 

2) na Wys”ach Kę”a Parnicka i Wys”a źielona oraz wzdJuw zachodniego brzegu rzeki Odra źachodnia, 
zakazuje się lokalizacji funkcji mieszkaniowej, w kondygnacjach ”rzyziemia (ustalenie nie dotyczy ist-
niejącej zabudowy mieszkalnej), ale do”uszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej w kondygnacjach 
1-go ”iętra i wywszych kondygnacjach na terenach elementarnych oznaczonych symbolem MCŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ 

7Ł 8Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

6Ł Komunikacja 

5) wymogi okre`lone w § 6 ustŁ 6 ”kt 3 nie obowiązują: 
a) w ”rzy”adku budowy, ”rzebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowla-

nego (takwe tymczasowego) it”Ł WywoJującego ”otrzeby ”arkingowe do 2 miejsc ”ostojowych, 
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, 

w ”rzy”adku rewitalizacji, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu objętego ochroną konserwatorskąŁ 

Uwaga uwzględniona czę`ciowoŁ Pro”ozycja za”isu daje inwestorowi zbyt duwą swobodę w bilansowaniu 
miejsc ”ostojowych, co mowe w efekcie do”rowadzić do ich deficytu ”rzy tak intensywnym zagos”oda-
rowaniu; Uwagę uwzględniono w ustaleniach szczegóJowych konkretnych terenów elementarnych, na 
których wystę”ują zabytkowe struktury wy”eJniające caJe dziaJki i wkom”onowanie ”rzestrzeni ”arkingo-
wej stanowiJoby techniczny i estetyczny ”roblemŁ 

7Ł 9Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7Ł Teren elementarny SŁMŁ9001ŁWS (rzeka Odra źachodnia) 
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UstŁ 2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

2) do”uszcza się zalądowienie fragmentów akwenu w ”asie do 1,5 m od istniejącej linii brzegowej, uzy-
skany teren ”owiększa teren elementarny ”rzylegJy do nabrzewa, ustalenie nie to dotyczy takwe na-
brzewy objętych strefami ｭAｬ i ｭBｬ ochrony konserwatorskiejŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Teren objęty strefą ｭAｬ ”eJnej ochrony historycznej struktury ”rzestrzennej, 
strefą ｭBｬ ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej oraz strefą ｭśｬ ochrony 
eks”ozycji; Obowiązuje utrzymanie, kontynuacja i odtworzenie historycznej struktury ”rzestrzennej, której 
naczelną i wyrówniającą miejsce, zasadą kom”ozycyjną jest budowa frontu wodnego na historycznej linii 
nabrzewaŁ Przy tak duwej mozaice wJa`cicieli istniejąca ”Jynna linia nabrzewa ”rzeksztaJci się w uskokowąŁ 

7Ł 10Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7Ł Teren elementarny SŁMŁ9001ŁWS (rzeka Odra źachodnia) 

UstŁ 2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

5) do”uszcza się lokalizację: urządzeL wodnych do cumowania i ”ostoju jednostek ”Jywających, ”omo-
stów sezonowych oraz innych obiektów niezbędnych dla funkcjonowania terenów stycznych z akwe-
nami, do (10 m) 25 m od nabrzewaŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ ź uwagi na wystę”owanie `ródlądowej drogi wodnej, uzgodniona (z Regional-
nym źarządem Gos”odarki Wodnej oraz Śyrekcją veglugi _ródlądowej) szeroko`ć ”omostów wynosi 
10 mŁ 

7Ł 11Ł Wniesiono o w”rowadzenie obowiązku estetyzacji budynku ”rzystani i terenu ”rzed transformato-
rowniąŁ Jest to niezbędne dla ”o”rawienia niekorzystnego widoku od strony _ródmie`cia na ”óJnocny cy-
”el Wys”y z dysharmonizującym budynkiem ”rzesJaniającym zabytkową transformatorowniąŁ Wniosek 
o”ieramy na wytycznych Studium historyczno - urbanistycznego (teren elementarny SŁNŁ9001Łś)Ł 

Uwaga uwzględnionaŁ 

7Ł 12Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 69Ł Teren elementarny SŁNŁ9002ŁUK, MW,U (Wys”a JaskóJcza)Ł 

1Ł Przeznaczenie terenu 

1) usJugi edukacyjne, nauki i szkolnictwa wywszego funkcja mieszkalna i biurowo-usJugowa wystawien-
nictwa, wys”ecjalizowane obiekty kulturalno-edukacyjne, obiekty u”owszechniania kultury, konferen-
cyjneŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ S”ecyfika i wyjątkowo`ć miejsca ”redestynuje wyJącznie do lokowania na wy-
s”ie funkcji ”ublicznych, usJug o charterze kulturalno - rozrywkowym nie za` mieszkalnictwa, które ogra-
nicza jej s”osób uwytkowania i formy zagos”odarowania; w”rowadzenie funkcji mieszkaniowej lub biuro-
wo-usJugowej na tak niewielkiej ”owierzchni wys”y nie sJuwy racjonalnemu wykorzystaniu ”otencjaJu 
miejscaŁ 

7Ł 13Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 69Ł Teren elementarny SŁNŁ9002ŁUK, MW,U (Wys”a JaskóJcza)Ł 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

2) do”uszcza się ada”tację i rozbudowę istniejących budynków na ”otrzeby funkcji wymienionych w 
ustŁ 1 ”kt 1, 2 oraz mowliwo`ć zastą”ienia istniejącej zabudowy nową, co jest zgodne z wytycznymi 
Studium historyczno-urbanistycznegoŁ 
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Uwaga uwzględnionaŁ Śo”uszczenie ada”tacji i rozbudowy istniejącej zabudowy oznacza takwe ”rzyzwo-
lenie na jej rozbiórkęŁ 

7Ł 14Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 69Ł Teren elementarny SŁNŁ9002ŁUK, MW,U (Wys”a JaskóJcza); 

3) ”owierzchnia zabudowy do 60% 80% ”owierzchni terenuŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Ustalenie maksymalnej ”owierzchni zabudowy do 60% wynika z zabez”ieczenia 
od”owiednich ”ro”orcji zabudowy do ”rzestrzeni ”ublicznej, która stanowi integralny element zagos”oda-
rowania terenu na ”otrzeby funkcji ”ublicznych, usJugowychŁ 

7Ł 15Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 69Ł Teren elementarny SŁNŁ9002ŁUK, MW,U (Wys”a JaskóJcza); 

4) wysoko`ć zabudowy, do oka”u (gzymsu koronującego) frontowego 3 kondygnacje, do (9,0) 11,0 m nŁ”ŁtŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Wysoko`ć zabudowy ”odana do oka”u i dowolno`ć ksztaJtowania formy dachu 
daje mowliwo`ć uzyskania większej kubatury niw 3 kondygnacje; strefa ｭśｬ ochrony eks”ozycji nakJada 
obowiązek zabez”ieczenia widoku na zabytkowy front wodnyŁ 

7Ł 16Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 69Ł Teren elementarny SŁNŁ9002ŁUK, MW,U (Wys”a JaskóJcza); 

9) utrzymanie istniejących skar”, schodów, murów o”orowych, w ”óJnocnej czę`ci terenu - do”uszcza 
się mowliwo`ć nowego rozwiązania architektonicznego równicy ”oziomów terenu między strefą ”óJ-
nocną a ”oJudniową wys”y, 

10) do”uszcza się korekty linii brzegowej, budowę, rozbudowę i ”rzebudowę nabrzewa - nabrzewe utwar-
dzone, w tym budowę stacji tramwaju wodnegoŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Istniejące zagos”odarowanie terenu stanowi elementy historycznej struktury 
”rzestrzennej - strefa konserwatorska A ”eJnej ochrony historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

Pro”ozycja ustanowienia ”rzystanku tramwaju wodnego nie jest ”rzedmiotem ”lanu, ”odobnie jak wska-
zania lokalizacji dla ”rzystanków innej komunikacji ”ublicznej; Lokalizacje ”rzystanków wymusi za”otrze-
bowanie i rzeczywisty ruch; za”is w ”lanie o charakterze nabrzewa, tjŁ ”asawersko - s”ortowe otwiera 
mowliwo`ć lokalizacji funkcji ”asawerskichŁ 

7Ł 17Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 69Ł Teren elementarny SŁNŁ9002ŁUK, MW,U (Wys”a JaskóJcza); 

13) do”uszcza się budowę dominanty wysoko`ciowej - wysoko`ć do 38 m na ”oJudniowym cy”lu Wys”yŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ źabudowa Wys”y JaskóJczej stanowi ”rzed”ole widoku na zabytkowy front 
wodny zabudowy ulŁ Kolumba, który w tym obszarze re”rezentują kom”letnie zachowane zes”oJy ”o-
”rzemysJowe (na obszarze wystę”ują: zabytki w”isane do rejestru zabytków, strefa A ”eJnej ochrony hi-
storycznej struktury ”rzestrzennej, strefa ｭśｬ ochrony eks”ozycji)Ł Sytuowanie dominanty o ultranowo-
czesnej formie na wys”ie ”rzesJoni historyczny front wodny ulŁ Kolumba, zakJóci s”ecyfikę miejsca 
i atrakcyjne widoki na ”anoramy miastaŁ 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 63 ｦ 11523 ｦ PozŁ 1707

 
7Ł 18Ł Wniesiono o wyeliminowanie usJug edukacyjnych i w”rowadzenie funkcji mieszkalnej i biurowejŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ S”ecyfika i wyjątkowo`ć miejsca ”redestynuje wyJącznie do lokowania na wy-
s”ie funkcji ”ublicznych, usJug o charterze kulturalno - rozrywkowym nie za` mieszkalnictwa, które ogra-
nicza jej s”osób uwytkowania i formy zagos”odarowania; w”rowadzenie funkcji mieszkaniowej lub biuro-
wo-usJugowej na tak niewielkiej ”owierzchni wys”y nie sJuwy racjonalnemu wykorzystaniu ”otencjaJu 
miejscaŁ 

7Ł 19Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 71Ł Teren elementarny SŁNŁ9004ŁMC, MW,U 

1Ł Przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami w tym usJugiŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ FormuJa `ródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej oznacza swobodę w doborze 
funkcji i ich ”ro”orcji w zabudowie, dotyczy to takwe funkcji mieszkaniowej; ustalenia ”lanu nie ogranicza-
ją ilo`ci ”owierzchni mieszkaniowej w nowej zabudowie, ”odobnie usJugŁ 

7Ł 20Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 71Ł Teren elementarny SŁNŁ9004ŁMC, MW,U 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

3) wysoko`ć zabudowy zmienna, do oka”u (gzymsu koronującego) frontowego, od ulicy Kolumba: od 
9,0 do 18,5 21,5 m nŁ”ŁtŁ, od strony rzeki 7,0 do 21,0 24,5 m nŁ”ŁtŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Maksymalną wysoko`ć zabudowy ustalono z organem dsŁ ochrony zabytków; 
jest to standardowa wysoko`ć historycznej zabudowy `ródmiejskiej Szczecina i od”owiednie ”ro”orcje 
obudowy ulicy Kolumba, która ”osiada szeroko`ć okŁ 16 mŁ 

7Ł 21Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 71Ł Teren elementarny SŁNŁ9004ŁMC, MW,U 

5) utrzymanie i ada”tacja na funkcje wymienione w ustŁ 1 ”kt 1, zabytku ”rzy ulŁ Kolumba 80, 81 83 
dla którego ych ustala się: 

a) do”uszcza się nadbudowę o 1-2 kondygnacje, 
e) do”uszczenie mowliwo`ci lokalnych obniweL zabudowy w ”ierzei od strony rzeki w celu le”szego do-

`wietlenia wewnętrznych dziedziLców ”o uzgodnieniu z Miejskim konserwatorem zabytków, 

f) mowliwo`ć zmiany bryJy budynku w ”lanie, z zachowaniem historycznej fasady od strony rzeki i odtwo-
rzeniem fasady od ulŁ Kolumba ”o uzgodnieniu z Miejskim konserwatorem zabytkówŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Ustalenia dotyczą zabytku chronionego ”lanem (ewidencyjnego), natomiast za-
bytek ”rzy ulŁ Kolumba 81, 82, 83 - zes”óJ dŁ fabryki Lefebr`a jest chroniony w”isem do rejestru zabyt-
ków, co oznacza, we s”osób jego zagos”odarowania i ewentualne ”rzeksztaJcenia reguluje wyJącznie or-
gan dsŁ ochrony zabytkówŁ 

7Ł 22Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 71Ł Teren elementarny SŁNŁ9004ŁMC, MW,U 

19) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia nadwieszeL zabudowy nad ”oJączeniami ulicy z rzeką, od 
”oziomu 11,0 m nad ”oziomem wodyŁ 
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Uwaga nieuwzględnionaŁ źabudowa ulicy Kolumba i ciągi ”ieszo jezdne z ”lacem mają wytworzyć ”rze-
zierną strukturę z wszechobecnym krajobrazem rzeki widocznym z wnętrza ulicy; nadwieszenia zabudowy 
zakJócą ”owiązania widokowe, które stanowią walor miejscaŁ 

7Ł 23Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 71Ł Teren elementarny SŁNŁ9004ŁMC, MW,U 

5Ł Komunikacja 

2) ilo`ć miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ustŁ 6, z zastrzewe-
niem ”kt 3, 

2) nie obowiązują ustalenia dotyczące ilo`ci miejsc ”ostojowych 

Uwaga uwzględniona czę`ciowoŁ Uwzględniano dla zabytku, który ”osiada zamkniętą wy”eJnioną strukturęŁ 

7Ł 24Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 72Ł Teren elementarny SŁNŁ9005Ł MC MW, U 

1Ł Przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami, w tym usJugiŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ FormuJa `ródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej oznacza swobodę w doborze 
funkcji i ”ro”orcji między nimi w zabudowie, dotyczy to takwe funkcji mieszkaniowej; ustalenia ”lanu nie 
ograniczają ilo`ci ”owierzchni mieszkaniowej w nowej zabudowie, ”odobnie usJugŁ 

7Ł 25Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 72Ł Teren elementarny SŁNŁ9005Ł MC MW, U 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

3) wysoko`ć zabudowy zmienna, do oka”u (gzymsu koronującego) frontowego, od ulicy Kolumba: od 
9,0 do 18,5 21,5 m nŁ”ŁtŁ, od strony rzeki 7,0 do 21,0 24,5 m nŁ”ŁtŁ; 

5) utrzymanie i ada”tacja zabytków ”rzy ulŁ Kolumba 68, 69, 70 dla których ustala się: 
a) łｱł - zakaz nadbudowy ”eJnej kondygnacji, na obrysie zewnętrznym budynku, ewentualna nadbudo-

wa nie wywej niw 21,5 m nŁ”ŁtŁ od strony ulŁ Kolumba oraz 21,5 m od strony rzekiŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Maksymalną wysoko`ć zabudowy ustalono z organem dsŁ ochrony zabytków; 
jest to standardowa wysoko`ć historycznej zabudowy `ródmiejskiej Szczecina i od”owiednie ”ro”orcje 
obudowy ulicy Kolumba, która ”osiada szeroko`ć okŁ 16 mŁ 

7Ł 26Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 72Ł Teren elementarny SŁNŁ9005Ł MC MW, U 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

20) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia nadwieszeL zabudowy nad ”oJączeniami ulicy z rzeką, od 
”oziomu 11,0 m nad ”oziomem wodyŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ źabudowa ulicy Kolumba i ciągi ”ieszo jezdne z ”lacem mają wytworzyć ”rze-
zierną strukturę z wszechobecnym krajobrazem rzeki widocznym z wnętrza ulicy; nadwieszenia zabudowy 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 63 ｦ 11525 ｦ PozŁ 1707

 
zakJócą ”owiązania widokowe, które stanowią walor miejscaŁ; nad wybranymi ciągami ”ieszo jezdnymi 
do”uszcza się nadwieszenia n”Ł teren elemŁSŁNŁ9016ŁKPJŁ 

7Ł 27Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 73Ł Teren elementarny SŁNŁ9006Ł MC MW, U 

1Ł Przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami w tym 
usJugiŁ 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu; 

3) wysoko`ć zabudowy zmienna, do oka”u (gzymsu koronującego) frontowego, od ulicy Kolumba: od 
9,0 do 18,5 21,5 m nŁ”ŁtŁ, od strony rzeki 7,0 do 21,0 24,5 m nŁ”ŁtŁ; 

18) do”uszczenie mowliwo`ci lokalnych obniweL zabudowy w ”ierzei od strony rzeki w celu le”szego do-
`wietlenia wewnętrznych dziedziLców; 

20) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia nadwieszeL zabudowy nad ”oJączeniami ulicy z rzeką, od 
”oziomu 11,0 m nad ”oziomem wodyŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ FormuJa `ródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej oznacza swobodę w doborze 
funkcji i ”ro”orcji między nimi w zabudowie, dotyczy to takwe funkcji mieszkaniowej; ustalenia ”lanu nie 
ograniczają ilo`ci ”owierzchni mieszkaniowej w nowej zabudowie, ”odobnie usJugŁ 

7Ł 28Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 73Ł Teren elementarny SŁNŁ9006Ł MC MW, U 

5Ł Komunikacja 

3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych na innych dziaJkach, w obszarze zabudowy ”omiędzy 
zachodnią ”ierzeją ulŁ Kolumba i ulicą nowo”rojektowaną styczną do terenów kolejowych 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Pro”ozycja za”isu daje inwestorowi zbyt duwą swobodę w bilansowaniu miejsc 
”ostojowych, co mowe w efekcie do”rowadzić do ich deficytu ”rzy tak intensywnym zagos”odarowaniuŁ 

7Ł 29Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 74Ł Teren elementarny SŁNŁ9007Ł MC MW, U 

1Ł Przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami, w tym 
usJugi 

Uwaga nieuwzględnionaŁ FormuJa `ródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej oznacza swobodę w doborze 
funkcji i ”ro”orcji między nimi w zabudowie, dotyczy to takwe funkcji mieszkaniowej; ustalenia ”lanu nie 
ograniczają ilo`ci ”owierzchni mieszkaniowej w nowej zabudowie, ”odobnie usJugŁ 

7Ł 30Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 74Ł Teren elementarny SŁNŁ9007Ł MC MW, U 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

2) ”owierzchnia zabudowy do 65% 100% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
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Uwaga nieuwzględnionaŁ Teren wraz z zabudową w”isany do rejestru zabytków - ze względu na eks”o-
zycję zes”oJu zabytkowego maksymalną ”owierzchnię zabudowy ustalono z Wojewódzkim Konserwato-
rem źabytkówŁ 

7Ł 31Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 74Ł Teren elementarny SŁNŁ9007Ł MC MW, U 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

3) wysoko`ć zabudowy zmienna, do oka”u (gzymsu koronującego) frontowego, od ulicy Kolumba: od 
9,0 do 18,5 21,5 m nŁ”ŁtŁ, od strony rzeki 7,0 do 24,0 24,5 m nŁ”ŁtŁ; 

20) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia nadwieszeL zabudowy nad ”oJączeniami ulicy z rzeką, od 
”oziomu 11,0 m nad ”oziomem wodyŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ Maksymalną wysoko`ć zabudowy ustalono z organem dsŁ ochrony zabytków; jest 
to standardowa wysoko`ć historycznej zabudowy `ródmiejskiej Szczecina i od”owiednie ”ro”orcje obu-
dowy ulicy Kolumba, która ”osiada szeroko`ć okŁ 16 mŁ Ustalenia ogólne ”lanu mówią, we ”odaną wyso-
ko`ć zabudowy nalewy czytać z dokJadno`cią do ±0,5 m, co ”ozwala inwestorowi na zabudowę 24,5 mŁ 

7Ł 32Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 82Ł Teren elementarny SŁNŁ9015ŁKPP MW, U 

1Ł Przeznaczenie terenu 

1) ”lac - inwestycja celu ”ublicznego, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy wg rysunku ”lanu, obowiązująca linia zabudowy na 
nabrzewu obowiązuje do kondygnacji zawieszenia ”asawu zewnętrznego (teren SŁNŁ9019ŁKP); 

2) ”owierzchnia zabudowy do 100% ”owierzchni terenu; 
3) wysoko`ć zabudowy zmienna, do oka”u (gzymsu koronującego) frontowego, od ulicy Kolumba: od 

9,0 do 18,5 21,5 m nŁ”ŁtŁ, od strony rzeki 7,0 do 21,0 24,5 m nŁ”ŁtŁ; 
4) dachy o ”arametrach dowolnych, lokalizacja urządzeL technicznych w kondygnacjach zamkniętych, 

nie dotyczy anten; 
5) zabudowa obrzewna, styczna na granicach dziaJek; 
6) zrównicowanie kom”ozycji elewacji i ich wykoLczenia; 
7) elewacje z alternatywą kondygnacji, do”uszcza się okna o drobnym ”odziale, charakterystycznym dla 

architektury ”rzemysJowej, wyrównienie ”artii cokoJowej i gzymsu; 
8) zakaz stosowania balkonów i wykuszy na elewacjach od strony ulŁ Kolumba; 
9) bramy ”rzejazdowe awurowe (”rzezierne), metalo”lastyczne, zakaz stosowania ogrodzeL stalowych 

katalogowych; 
10) zalecane materiaJy wykoLczeniowe w ”rzewadze tradycyjne, n”Ł tynk, kamieL, okJadzina ceramiczna, 

w tym cegJa licowa, detal ceramiczny; 
11) usJugi dostę”ne z ulŁ Kolumba iłlub z terenów SŁNŁ9016ŁKPJ, SŁNŁ9017ŁKPJ iłlub od strony rzeki, ”o-

”rzez ”asaw o dostę”ie ogólnym (teren SŁNŁ9019ŁKP); 
12) obowiązuje budowa ”asawu od strony rzeki (teren SŁNŁ9019ŁKP) na caJej dJugo`ci nabrzewa, wg ry-

sunku ”lanu; 
13) nowe urządzenia techniczne, stacje transformatorowe, ”rze”om”ownie, wentylatornie, it”Ł oraz ”o-

mieszczenia do gromadzenia od”adów wyJącznie wbudowane; 
14) obowiązuje budowa o`wietlenia eks”ozycyjnego zabudowy od strony nabrzewa; 
15) do”uszcza się korekty linii brzegowej, budowę, rozbudowę i ”rzebudowę nabrzewa - nabrzewe utwar-

dzone; 
16) do”uszcza się lokalizację ”omostów sezonowych oraz innych obiektów niezbędnych do cumowania 

jednostek ”Jywających, w ”asie 10 m akwenu ”rzylegJego; 
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17) likwidacja istniejących drzew i krzewów, wskazany intensywny zasób zieleni na dachach i tarasach; 
18) do”uszczenie mowliwo`ci lokalnych obniweL zabudowy w ”ierzei od strony rzeki w celu le”szego do-

`wietlenia wewnętrznych dziedziLców 
1) zakaz staJej zabudowy, nie dotyczy formy obudowującej urządzenia ”rze”om”owni ”owywej ”oziomu 

terenu, 
2) obowiązuje obudowa urządzeL ”rze”om”owni znajdujących się ”owywej nawierzchni ”lacu - indywi-

dualna, artystyczna forma ”rzestrzenna, zrealizowana w drodze konkursu, 
3) łｱł 
13) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia nadwieszeL zabudowy nad ”oJączeniami ulicy z rzeką, od 

”oziomu 11,0 m nad ”oziomem wodyŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Uwarunkowania w ”ostaci istniejącej infrastruktury technicznej (kolektory ogól-
nos”Jawne, ”iaskownik, ”rze”om”ownia `cieków) determinują s”osób uwytkowania i zagos”odarowania 
terenu; uksztaJtowanie ”lacu ”ublicznego jest kontynuacją idei 

Utrzymania widoku krajobrazu rzeki z ulicy KolumbaŁ 

7Ł 33Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 74Ł Teren elementarny SŁNŁ9019ŁKP 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

3) ”asaw ”odwieszony lub na ws”ornikach mocowanych do nabrzewa lub zabudowy, konstrukcja awuro-
wa, stalowa lub drewniana, lub w formie ”odcienia budynkuŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Obowiązuje utrzymanie, kontynuacja i odtworzenie historycznej struktury ”rze-
strzennej, której naczelną i wyrówniającą miejsce, zasadą kom”ozycyjną jest budowa frontu wodnego na 
historycznej linii nabrzewaŁ 

7Ł 34Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 74Ł Teren elementarny SŁNŁ9019ŁKP 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

5) szeroko`ć ”asawu 2,5 - 3,5 m do 7,0 mŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Minimalna szeroko`ć ”asawu ustalona na 2,5 m ”ozwala na większą swobodę 
”rojektową i intensywniejsze wykorzystanie dolnego ”oziomu ”asawu z ”omostami weglarskimiŁ 

7Ł 35Ł Wniesiono o zmianę tre`ci za”isów - tre`ć ”ro”onowaną, dodaną ”odkre`lonoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenie szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 74Ł Teren elementarny SŁNŁ9019ŁKP 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu 

14) do”uszcza się drugi dolny ”oziom ”omostów sezonowych turystyczno-s”ortowych, z dostę”em do 
terenu SŁNŁ9019ŁKPŁ 

Uwaga nieuwzględnionaŁ źa”is zbytecznyŁ 


