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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr X/81/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 
Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭJezioro Trzesieckoｬ w Szczecinku, wyJowonego do 
”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 16 lutego 2011 r. do 

8 marca 2011 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr X/81/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

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

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

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 
Z ustaleL zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭJezioro Trzesieckoｬ w Szczecinku wynika, we realizacja zamierzeL inwestycyjnych okre`lonych w zmia-

nie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ”onoszenia kosztów z budwetu 
Miasta Szczecinek na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są zadaniami wJa-

snymi gminy. 
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UCHWAIA NR X/82/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 16 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭArmii Krajowej - 1ｬ w Szczecinku. 

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

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

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 
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RozdziaJ I 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVI/296/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭArmii 

Krajowej-1ｬ w Szczecinku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: WyszyLskiego, Kamienną, Armii 
Krajowej, Poniatowskiego, Ko”ernika oraz granicą dziaJki ewidencyjnej nr 575ł1 obręb 0013, ”o stwier-

dzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szcze-

cinek, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r. uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ｭArmii Krajowej-1ｬ w Szczecinku o powierzchni 

6,71 ha, oznaczony na rysunku planu w skali 1: 1000. 

2Ł Przedmiotem ”lanu są tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usJugowej, zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug, infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, dróg 
”ublicznych klasy zbiorczej, drogi ”ublicznej klasy lokalnej, dróg ”ublicznych klasy dojazdowej, zabudowy 
garawowejŁ 

3. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu - stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinek 
- stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące zaJącz-

nik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4. 

4Ł Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego ”lanem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

3) linie zabudowy obowiązujące; 

4) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

5) granice dziaJek budowlanych wraz z numerami; 

6) odcinki granic dziaJek budowlanych, ”rzy których nakazuje się lokalizację budynków; 

7) budynki lub ich czę`ci objęte ochroną konserwatorską; 

8) czę`ć terenu ”rzeznaczoną ”od komunikację wewnętrzną; 

9) budynki ”rzeznaczone do rozbiórki; 

10) czę`ć terenu 4ŁMWłU, na której do”uszcza się lokalizację zabudowy gos”odarczej; 

11) czę`ć terenu, na której do”uszcza się ”rzeznaczenie na cele zabudowy mieszkaniowej. 

5Ł Ustala się ”odziaJ obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na nastę”ujące tereny: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usJugowej, oznaczone symbolami: 1 MW/U, 3.MW/U, 

4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 7.MW/U; 

2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug, oznaczone symbolami: 2.MW,U, 

8.MW,U; 

3) infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony symbolem 9.E; 

4) dróg ”ublicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolami: 10.KD-Z, 11.KD-Z; 

5) drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem 12.KD-L; 

6) dróg ”ublicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 13.KD-D, 14.KD-D, 15.KD-D; 

7) zabudowy garawowej, oznaczone symbolami: 16.KS, 17.KS. 

6Ł Oznaczenia cyfrowe wystę”ujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter 
”orządkowyŁ 
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§ 2. 1Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) linii zabudowy obowiązującej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”rzy której musi być umieszczona 
`ciana frontowa lub boczna lokalizowanego budynku, z wyJączeniem budynków garawowych i gospodar-

czych, lub co najmniej 70% jej dJugo`ci bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, ”rzy 
czym mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz, 

gzyms, okap dachu, rynna oraz inne detale o wysięgu nie większym niw 1,0 m; 

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której mowe być umieszczona 
`ciana frontowa lub boczna lokalizowanego budynku bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku linii rozgrani-

czającej, ”rzy czym mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy elementy architektoniczne, o których 
mowa w pkt 1 oraz inne detale o wysięgu nie większym niw 1,0 m; 

3) dziaJce niesamodzielnej - nalewy ”rzez to rozumieć grunt ”rzeznaczony do ws”ólnego zagos”oda-

rowania z dwoma lub większą liczbą dziaJek budowlanych; 

4) istniejących dziaJkach budowlanych, ”owierzchniach usJug, budynkach - nalewy ”rzez to rozumieć 
stan uksztaJtowania ”rzestrzeni ”rzed wej`ciem w wycie ”lanu, w tym budynki będące w realizacji, 

a takwe dla których wydano ”ozwolenie na budowę; 

5) szyldzie - nalewy ”rzez to rozumieć znak zawierający informację o nazwie ”rzedsiębiorcy i miejscu 

”rowadzenia dziaJalno`ci umieszczony na elewacji budynku, w którym dziaJalno`ć ta jest ”rowadzona, 
przy czym Jączna ”owierzchnia wszystkich szyldów, liczona ”o ich obrysie zewnętrznym, umieszczonych 
na jednej elewacji nie mowe ”rzekraczać 2% ”owierzchni tej elewacjiŁ 

2Ł Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z ”rze”isami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu. 

RozdziaJ II 

OGÓLNś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usJugowej (MWłU) w ramach dziaJki bu-

dowlanej do”uszcza się: 

a) lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku mieszkalnego z lokalami usJugowymi, albo budyn-

ku usJugowego, 

b) ”rzeznaczenie istniejących budynków na cele mieszkalne albo usJugowe, albo mieszkalno-usJugowe 
bez okre`lania udziaJu ”oszczególnych funkcji; 

2) jeweli na dziaJce budowlanej w”rowadzono linię zabudowy obowiązującą w ”ostaci linii Jamanej 
obowiązek lokalizacji budynku ”rzy tej linii dotyczy wszystkich jej odcinków; 

3) do”uszcza się lokalizację budynków ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych z dziaJkami 
niesamodzielnymi, chyba, we linie zabudowy wskazują inaczej; 

4) do”uszcza się, sytuowanie elementów architektonicznych, o których mowa w § 2 pkt 1 w budyn-

kach zlokalizowanych przy granicy z terenami dróg ”ublicznych, wykraczających na te tereny, ”rzy czym 
takie elementy jak balkony i wykusze nalewy sytuować na wysoko`ci co najmniej 5 m nad ”owierzchnią 
tych terenów; 

5) do”uszcza się zachowanie w istniejących budynkach takich ”arametrów jak: wysoko`ć zabudowy, 
liczba kondygnacji, geometria dachu, ”owierzchnia lokali usJugowych innych niw okre`lone w ustaleniach 

szczegóJowych; 

6) wysoko`ć elewacji frontowej budynku lub jego czę`ci lokalizowanej bez”o`rednio ”rzy budynku 
objętym ochroną konserwatorską nie mowe być wywsza o więcej niw 0,5 m od elewacji frontowej budynku 

objętego ochroną konserwatorską, z zastrzeweniem pkt 7; 

7) ograniczenie, o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy takich elementów jak akcenty architektoniczne 
(attyki, tympanony, wiewyczki, sygnaturki, it”Ł); 

8) kierunki s”adku ”oJaci dachowych lokalizowanych budynków winny nawiązywać do kierunków 
s”adków ”oJaci dachowych na budynkach ”rzylegJych do tej samej drogi ”ublicznej; 

9) do”uszcza się zwiększenie kąta nachylenia ”oJaci dachowych do 70º w przypadku realizacji da-

chów mansardowych; 
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10) do”uszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków zJowonej z maksymalnie trzech kolorów, 
z zastrzeweniem § 5 pkt 8; 

11) do”uszcza się wy”osawenie terenów w elementy maJej architektury, wzbogacające ich zagos”o-

darowanie; 

12) do”uszcza się stosowanie innych ”arametrów dotyczących ”owierzchni zabudowy i terenu biolo-

gicznie czynnego, niw okre`lono w ustaleniach szczegóJowych, w ”rzy”adkach ”odziaJu lub wydzielania 
dziaJek budowlanych, jednakwe jedynie w ”rzy”adkach, gdy istniejące zagos”odarowanie uniemowliwia ich 
zapewnienie; 

13) nie wymaga się za”ewnienia terenu biologicznie czynnego dla dziaJek budowlanych ”rzeznaczo-

nych na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, do”uszcza się ”rzy tym ”owierzchnię 
zabudowy do 100% ”owierzchni takich dziaJek; 

14) nie ogranicza się wysoko`ci zabudowy dla inwestycji celu ”ublicznego z zakresu Jączno`ci ”u-

blicznej; 

15) nakaz lokalizacji zabudowy garawowej i gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej lub usJugowej (MWłU) i terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 

usJug (MW,U) w gJębi dziaJki budowlanej lub w odlegJo`ci nie mniejszej niw 10 m od linii rozgraniczającej 
z drogą ”ublicznąŁ 

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) zakaz prowadzenia i lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”otencjalnie znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko okre`lonych w ”rze”isach szczególnych z wyJączeniem lokalizacji inwestycji celu ”u-

blicznego; 

2) nakaz wywowenia od”adów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czysto`ci i ”orządku 
na terenie miasta Szczecinek; 

3) zagos”odarowanie innych od”adów niw wymienione w pkt 2 zgodnie z ustawą o odpadach. 

§ 5. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - na rysunku planu oznaczono 

budynki objęte ochroną konserwatorską na mocy ”lanu, dla których w”rowadza się, z zastrzeweniem usta-

leL szczegóJowych: 

1) nakaz prowadzenia prac budowlanych przy maksymalnym zachowaniu substancji obiektu; 

2) nakaz zachowania wysoko`ci, liczby kondygnacji, geometrii dachów i zakaz rozbudowy; 

3) zakaz ”rzebudowy elewacji frontowych, ”olegającej na likwidacji detalu architektonicznego, 
w”rowadzeniu otworów okiennych i witryn oraz na zmianie ”ierwotnych wielko`ci otworów okiennych; 

4) zakaz ocie”lania wcze`niej nieocie”lanych elewacji frontowych; 

5) zakaz, o którym mowa w pkt 4 stosuje się do elewacji bocznych, o ile te ”rzylegają do terenów 
dróg ”ublicznych oraz do innych elewacji ”osiadających detal architektoniczny; 

6) zakaz ”okrywania elewacji ”Jytkami ceramicznymi lub innym materiaJem dysharmonizującym; 

7) nakaz stosowania tradycyjnych tynków budynku; 

8) nakaz odtwarzania oryginalnej kolorystyki elewacji ustalonej na ”odstawie badaL architektonicznych; 

9) nakaz zachowania tradycyjnych ”ro”orcji otworów i form opasek okiennych zgodnych z oryginal-

nym stylem architektonicznym budynku; 

10) nakaz stosowania jednolitej kolorystyki stolarki okiennej w poziomach drugiej i wywszych kondy-

gnacji nadziemnych, przy czym dopuszcza się stosowanie odmiennej, jednakwe jednolitej kolorystyki wi-

tryn okiennych w poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej; 

11) nakaz zachowania oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej, za` w ”rzy”adku konieczno`ci jej 
wymiany, nowa ”owinna nawiązywać kom”ozycją, ”ro”orcją, ”odziaJem do oryginalnej; nalewy ”rzywra-

cać stolarkę na wzór oryginalnej, a w przypadku jej braku - analogicznie do oryginalnej stolarki zachowa-

nej w innych budynkach lub na ”odstawie materiaJów ikonograficznych; 

12) nakaz pokrywania ”oJaci dachowych dachówką lub stosowanie materiaJów zgodnych z oryginal-

nymi wzorcami; 

13) mowliwo`ć do`wietlenia ”oddaszy ”o”rzez okna ”oJaciowe, ”rzy czym Jączna ”owierzchnia tych 
okien nie mowe być większa niw 10% ”owierzchni ”oJaci dachu, na której będą umieszczone, z zastrzewe-

niem pkt 14; 
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14) okna ”oJaciowe na dachach mansardowych mogą być umieszczane wyJącznie w ”oJaciach od 
strony ”odwórzyŁ 

§ 6. Ustalenia w zakresie zasad scalania, ”odziaJu i ”arametrów nieruchomo`ci: 

1) ”odziaJ lub zasady ”odziaJu terenów na dziaJki budowlane okre`lono w ustaleniach szczegóJowych, 
z wyJączeniem ”rzy”adków, o których mowa w pkt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ terenów na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, ”rzy 
czym ”owierzchnia wydzielonej dziaJki budowlanej nie mowe być większa niw 0,01 ha. 

§ 7. Ustalenia w zakresie szczegóJowych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL 

w ich uwytkowaniu: 

1) zakaz skJadowania lub eks”ozycji wszelkich materiaJów związanych z dziaJalno`cią usJugową ”oza 
budynkami; 

2) zakaz lokalizacji schodów wej`ciowych do budynków na terenach dróg, z dopuszczeniem zacho-

wania, ”rzebudowy lub odbudowy juw istniejących; 

3) zakaz umieszczania reklam; do”uszcza się wyJącznie szyldy, w tym wspornikowe, znaki firmowe 

mocowane bez”o`rednio na elewacjach budynków oraz reklamy na `cianach szczytowych budynków 
nieobjętych ochroną konserwatorską; 

4) zakaz lokalizacji budowli, których wysoko`ć lub Jączna wysoko`ć wraz z budynkiem, na którym 
mogą być zainstalowane ”rzekracza 20 m, z zastrzeweniem § 3 pkt 14; 

5) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych; 

6) zakaz lokalizacji ogrodzeL z ”refabrykatów betonowychŁ 

§ 8. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) za”ewnienie obsJugi komunikacyjnej obszaru ”o”rzez drogi ”ubliczne oraz ustanowione sJuwebno`ci; 

2) ”owiązanie ukJadu komunikacyjnego z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez istniejące ulice: WyszyLskiego 
(11.KD-Z), Armii Krajowej (10.KD-Z), Kopernika (12.KD-L), Kochanowskiego (14.KD-D) oraz tereny: 

13.KD-D, 15.KD-D; 

3) ”arkowanie ”ojazdów w granicach dziaJek budowlanych lub na terenach dróg ”ublicznych; 

4) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej Ø150-250 w ulicach: WyszyLskiego, Armii Krajowej, 
Poniatowskiego i Kopernika, z zastrzeweniem pkt 11; 

5) od”rowadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej Ø200-300 w ulicach: Wy-

szyLskiego, Armii Krajowej i Kopernika, z zastrzeweniem pkt 11; 

6) od”rowadzenie `cieków deszczowych systemem kanalizacji deszczowej Ø200-400, w ulicach: 

WyszyLskiego, Armii Krajowej, Poniatowskiego i Kopernika, z zastrzeweniem pkt 11; 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci niskiego lub `redniego na”ięcia, z zastrzeweniem pkt 11; 

8) zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego lub `redniego ci`nienia, z zastrzeweniem pkt 11; 

9) wykorzystywanie do celów grzewczych sieci cie”lnych, gazu ziemnego, oleju, ”om” cie”Ja, energii 
sJonecznej lub energii elektrycznej; 

10) mowliwo`ć docelowego ”odJączenia budynków w Jącza telefoniczne, telewizji kablowej i telein-

formatyczne; 

11) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tym 

zmiany ”arametrów technicznych i kierunków obsJugi terenów; 

12) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza terenami dróg ”ublicznych, do”uszcza się ”ro-

wadzenie sieci infrastruktury technicznej na terenach dróg ”ublicznych, w tym niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu drogowego wyJącznie na mocy ”rze”isów szczególnych; 

13) na potrzeby nowych budynków oraz w przypadku nadbudowy i rozbudowy budynków, o ile pro-

wadzi to do wyodrębnienia nowych lokali mieszalnych lub usJugowych, lub ”owiększenia istniejących 
”owierzchni usJug, nalewy zagwarantować co najmniej jedno stanowisko ”ostojowe: 

a) na kawde roz”oczęte 30 m² ”owierzchni usJug handlu, 

b) na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni usJug innych niw handel, 

c) na kawde dwa lokale mieszkalne; 
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14) miejsca ”ostojowe mogą znajdować się w budynkach: mieszkalnych, mieszkalnych z lokalami 

usJugowymi, usJugowych z wyJączeniem budynków lub ich czę`ci objętych ochroną konserwatorską lub 
na terenie dziaJek budowlanych ”oza budynkami; 

15) miejsca postojowe w budynkach, o których mowa w pkt 14 winny znajdować się w poziomach: 

pierwszej kondygnacji nadziemnej lub kondygnacji podziemnych; 

16) dla budynków infrastruktury technicznej ustala się, z zastrzeweniem § 3 pkt 14: 

a) wysoko`ć budynków - do 4 m, 

b) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 25° lub mniejszym; 

17) dla budynków infrastruktury technicznej inwestycji celu ”ublicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicz-

nej ustaleL szczegóJowych w zakresie ”arametrów, o których mowa w pkt 16 nie stosuje sięŁ 

§ 9. Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenów: 

1) do”uszcza się dotychczasowy s”osób zagos”odarowania i zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 

2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyJączeniem obiektów za”lecza budówŁ 

§ 10. Ustala się stawkę ”rocentową jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wyso-

ko`ci 0%Ł 

RozdziaJ III 

SźCźśGÓIOWś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MW/U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0,11 ha; 

2) do”uszcza się zmianę ”oJowenia granic dziaJek budowlanych ”rzy zachowaniu minimalnej ”o-

wierzchni - 0,04 ha, z zastrzeweniem pkt 3; 

3) warunek o którym mowa w pkt 2 nie dotyczy istniejących dziaJek budowlanych o powierzchni 

mniejszej niw 0,04 ha oraz ”rzy”adków ich ”owiększeniaŁ 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi, bu-

dynki usJugowe; 

2) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obo-

wiązują ustalenia, o których mowa w § 5; 

3) dla obiektów innych niw wymieniony w pkt 2 obowiązuje: 

a) wysoko`ć budynków - do 12 m; 

b) liczba kondygnacji - do trzech kondygnacji nadziemnych; 

c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 45｡ lub mniejszym; 

4) powierzchnia zabudowy: 

a) dziaJki budowlane nr: 1, 2 - do 50%, 

b) dziaJka budowlana nr 3 - do 100%; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

7) do”uszcza się lokalizację budynków `cianą bez otworów okiennych lub drzwiowych ”rzy ws”ólnej 
granicy dziaJek budowlanych, nr 2 i 3; 

8) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynku na dziaJce budowlanej nr 1 

przy granicy z terenem 2.MW,U. 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 12.KD-L; 

2) ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 1 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 2ŁMW,U w pasie o szeroko`ci 
co najmniej 5 m. 
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§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MW,U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem usJugŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane lub zmianę ”oJowenia ich granic ”rzy zachowaniu 
minimalnej powierzchni - 0,12 ha; 

2) do”uszcza się wydzielenie dziaJek niesamodzielnych sJuwących obsJudze lub ”o”rawie zagos”oda-

rowania dwóch lub większej liczby dziaJek budowlanychŁ 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; w budynkach mieszkalnych do”uszcza się wydzielenie lokali 

usJugowych o ”owierzchni nie większej niw 40% ”owierzchni uwytkowej; 

2) wysoko`ć budynków - do 18 m; 

3) liczba kondygnacji - do ”ięciu kondygnacji nadziemnych; do”uszcza się sze`ć kondygnacji nad-

ziemnych w tym poddasze; 

4) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 40｡ lub mniejszym; 

5) powierzchnia zabudowy - do 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków `cianą bez otworów okien-

nych lub drzwiowych: 

a) na dziaJce ewidencyjnej nr 580ł4 obręb 0013 ”rzy granicy z terenem 16.KS, 

b) na dziaJce ewidencyjnej nr 578 obręb 0013 ”rzy granicy z terenem 1.MW/U; 

9) zakaz lokalizacji ogrodzeL z wyJączeniem ogrodzenia lokalizowanego ”rzy granicy z terenem 3.MW/U. 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenów: 12ŁKŚ-L, 13.KD-D lub ulicy 

Poniatowskiego (poza planem). 

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MW/U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono ”ięć dziaJek budowlanych, dziaJkę niesamodzielną i czę`ć ”ozostaJą o Jącznej 
powierzchni 0,51 ha; 

2) dziaJka niesamodzielna - czę`ć dziaJki ewidencyjnej nr 576ł17 obręb 0013, o której mowa w pkt 1 

przeznaczona jest do zagospodarowania z dziaJkami budowlanymi nr 1 i 2; 

3) czę`ć ”ozostaJa, o której mowa w pkt 1 stanowi niewydzielone na rysunku ”lanu dziaJki budowla-

ne, ”rzy czym dziaJka budowlana winna ”osiadać: 

a) minimalną ”owierzchnię - 0,0200 ha, 

b) bez”o`redni dostę” do drogi ”ublicznejŁ 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi, bu-

dynki usJugowe; do”uszcza się dodatkowo budynki garawowe i gospodarcze; 

2) budynki objęte ochroną konserwatorską - obejmuje się ochroną budynki wskazane na rysunku ”la-

nu - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5; 

3) dla budynków innych niw wymienione w pkt 2 i 4 obowiązuje: 

a) wysoko`ć budynków - do 15 m, 

b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, dopuszcza 

się dwie kondygnacje nadziemne w budynkach lokalizowanych na dziaJkach budowlanych ”osiadających 
dostę” do terenu 13ŁKŚ-D lub w czę`ciach oficynowych, 

c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30｡ - 40｡, do-

”uszcza się dachy jednos”adowe w czę`ciach oficynowych; 
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4) dla budynków garawowych i gos”odarczych obowiązuje: 

a) wysoko`ć budynków - do 4,5 m, 

b) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja, 

c) geometria dachów - dachy jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 10｡ lub mniejszym; 

5) powierzchnia zabudowy: 

a) dziaJki budowlane nr: 1, 2 - do 100%, 

b) ”ozostaJe dziaJki budowlane - do 70%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się; 

7) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) nakazuje się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków, o których mowa w pkt 3 

`cianą bez otworów okiennych lub drzwiowych ”rzy granicach dziaJek budowlanych wskazanych na ry-

sunku planu; 

9) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków `cianą bez otworów okien-

nych lub drzwiowych ”rzy granicach dziaJek budowlanychŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

1) dziaJki budowlane nr: 1, 2, 3, 4 - do terenu 10.KD-Z; 

2) dziaJka budowlana nr 5 - do terenu 10.KD-Z lub ulicy Poniatowskiego (poza planem); 

3) niewymienione w pkt 1 i 2 dziaJki budowlane - do terenu 10.KD-Z lub 13.KD-D. 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.MW/U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie nie wydziela się granic dziaJek budowlanych, ”rzy czym dziaJka budowlana winna ”osia-

dać ”owierzchnię nie mniejszą niw 0,05 ha i nie większą niw 0,45 ha; 

2) do”uszcza się wydzielenie dziaJek niesamodzielnych sJuwących obsJudze lub ”o”rawie zagos”oda-

rowania dwóch lub większej liczby dziaJek budowlanych; 

3) za”ewnienie minimalnej ”owierzchni dziaJki budowlanej - 0,05 ha - nie dotyczy ”rzy”adków: 

a) istniejących dziaJek budowlanych i ”rzy”adków ich ”owiększenia, 

b) wydzielenia dziaJek budowlanych, które wraz z dziaJką niesamodzielną ”osiadają ”owierzchnię nie 
mniejszą niw 0,05 ha. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi, bu-

dynki usJugowe; budynki mieszkalne jednorodzinne w granicach nieruchomo`ci zabudowanych takimi 
budynkami w dniu uchwalenia ”lanu; do”uszcza się dodatkowo budynki garawowe, a ponadto gospodar-

cze - wyJącznie w czę`ci okre`lonej na rysunku ”lanu; 

2) budynki objęte ochroną konserwatorską - obejmuje się ochroną budynki wskazane na rysunku ”la-

nu - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5, przy czym: 

a) zakazuje się lokalizacji okien ”oJaciowych na dachach budynków zlokalizowanych ”rzy ulicy Wy-

szyLskiego 66 i 76 oraz przy ulicy Kamiennej 2, 

b) do”uszcza się nadbudowę budynku zlokalizowanego ”rzy ulicy WyszyLskiego 84 ”rzy zachowaniu 
wysoko`ci elewacji frontowej i tylnej, ”o”rzez dowiązanie się wysoko`cią ”oJowenia kalenicy do budynku 
bez”o`rednio sąsiadującego, 

c) do”uszcza się, w ”rzy”adku budynków ”ozbawionych zabudowy oficynowej, rozbudowę w formie 

oficyn o dachach jednos”adowych nawiązujących kątem nachylenia do ”ozostaJej czę`ci budynku, 

d) zakazuje się tynkowania ”ierwotnie nieotynkowanych elewacji oficyny budynku zlokalizowanego 
”rzy ulicy WyszyLskiego 66; 

3) dla budynków innych niw wymienione w pkt 2 i 4 obowiązuje: 

a) wysoko`ć budynków - do 16 m, 

b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, 
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c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 20｡ - 40｡, do-

”uszcza się dachy jednos”adowe w czę`ciach oficynowych; 

4) dla budynków garawowych i gos”odarczych obowiązuje: 

a) wysoko`ć budynków - do 4,5 m, 

b) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja, 

c) geometria dachów - dachy jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 10｡ lub mniejszym; 

5) powierzchnia zabudowy - do 70% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się; 

7) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; nie wyznacza się linii 
zabudowy dla dziaJek budowlanych, które nie ”osiadają bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej; 

8) do”uszcza się lokalizację zabudowy w gJębi dziaJki budowlanej jeweli jej ksztaJt lub istniejące zago-

s”odarowanie uniemowliwia lokalizację budynków ”rzy obowiązującej linii zabudowy; 

9) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków `cianą bez otworów okien-

nych lub drzwiowych ”rzy granicach dziaJek budowlanych; 

10) nakazuje się, lokalizację budynku, o którym mowa w pkt 3 `cianą bez otworów okiennych lub 
drzwiowych ”rzy granicy dziaJki budowlanej wskazanej na rysunku ”lanu; 

11) czę`ć terenu wskazaną na rysunku ”lanu ”rzeznacza się ”od komunikację wewnętrzną - obowią-
zuje zakaz grodzenia. 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenów: 10.KD-Z, 11.KD-Z, 14.KD-D, 15.KD-D lub ulicy Kamiennej 

(poza planem); 

2) po”rzez dziaJkę ewidencyjną nr 799ł4 obręb 0013 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 11ŁKŚ-Z dla 

dziaJek ewidencyjnych nr: 798ł1, 798ł4, 799ł2, 799ł3, 789ł4, 789ł5 obręb 0013; 

3) ”o”rzez dziaJkę ewidencyjną nr 757ł3 obręb 0013 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 10.KD-Z dla 

nieruchomo`ci do niej ”rzylegJych i dla dziaJki ewidencyjnej nr 759 obręb 0013; 

4) ”o”rzez dziaJkę ewidencyjną nr 758ł3 obręb 0013 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 10ŁKŚ-Z dla 

dziaJki ewidencyjnej nr 759 obręb 0013; 

5) ”o”rzez dziaJkę ewidencyjną nr 764 lub 763ł1 obręb 0013 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 
10.KD-ź dla dziaJek ewidencyjnych nr 765 i 787 obręb 0013; 

6) ”o”rzez dziaJkę ewidencyjną nr 765 obręb 0013 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 10ŁKŚ-Z dla 

dziaJki ewidencyjnej nr 787 obręb 0013Ł 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.MW/U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane ”rzy zachowaniu minimalnej ”owierzchni 0,15 ha; 

2) do”uszcza się wydzielenie dziaJek niesamodzielnych sJuwących obsJudze lub ”o”rawie zagos”oda-

rowania dwóch lub większej liczby dziaJek budowlanychŁ 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi, bu-

dynki usJugowe; 

2) budynki objęte ochroną konserwatorską - obejmuje się ochroną budynek wskazany na rysunku ”lanu 
- obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5; 

3) dla budynków innych niw wymienione w pkt 2 obowiązuje: 

a) wysoko`ć budynków - do 15 m, 

b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, 

c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 20｡ - 40｡; 

4) powierzchnia zabudowy - do 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 72 ｦ 10421 ｦ Poz. 1337 

 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu. 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenów: 14.KD-D, 15.KD-D; 

2) obowiązek za”ewnienia minimalnej liczby stanowisk ”ostojowych wyJącznie ”o”rzez lokalizację 
tych stanowisk w granicach terenu. 

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.MW/U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane ”rzy zachowaniu minimalnej ”owierzchni 0,05 ha; 

2) do”uszcza się wydzielenie dziaJek niesamodzielnych sJuwących obsJudze lub ”o”rawie zagos”oda-

rowania dwóch lub większej liczby dziaJek budowlanychŁ 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi, bu-

dynki usJugowe; do”uszcza się budynki mieszkalne jednorodzinne w granicach nieruchomo`ci zabudowa-

nych takimi budynkami w dniu uchwalenia planu; 

2) do”uszcza się zagos”odarowanie dziaJek ewidencyjnych nr: 811, 812ł3, 813ł8 obręb 0013 lub ich 
czę`ci na ”otrzeby ”arkingu publicznego do czasu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem; 

3) dla budynków, o których mowa w pkt 1 obowiązuje: 

a) wysoko`ć budynków - do 15 m, 

b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, 

c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 20｡ - 40｡; 

4) powierzchnia zabudowy - do 70% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się; 

6) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

7) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków `cianą bez otworów okien-

nych lub drzwiowych ”rzy granicach dziaJek budowlanych, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) zakaz lokalizacji budynków ”rzy ws”ólnej granicy: 

a) dziaJek ewidencyjnych nr 811 i 796 obręb 0013, 

b) dziaJek ewidencyjnych nr 815 i 796 obręb 0013Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenów: 14.KD-D, 15.KD-D lub ulicy Kamiennej (poza planem); 

2) obowiązek za”ewnienia minimalnej liczby stanowisk ”ostojowych wyJącznie ”o”rzez ich lokalizację 

w granicach dziaJek budowlanych, na których będzie realizowana inwestycja wymagająca takich stanowiskŁ 

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.MW/U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego - na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 
0,14 ha. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi, bu-

dynki usJugowe; do”uszcza się dodatkowo budynki garawowe i gospodarcze; 

2) budynki objęte ochroną konserwatorską - obejmuje się ochroną budynki wskazane na rysunku ”la-

nu - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5; 

3) dla budynków innych niw wymienione w pkt 2. i 4 obowiązuje: 

a) wysoko`ć budynków - do 18 m, 

b) liczba kondygnacji - cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

c) geometria dachów - dachy mansardowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30｡ i większym; 
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4) dla budynków garawowych i gos”odarczych obowiązuje: 

a) wysoko`ć budynków - do 4,5 m, 

b) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja, 

c) geometria dachów - dachy jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 10｡ lub mniejszym; 

5) powierzchnia zabudowy - do 70% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 5% dziaJki budowlanej; 

7) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków `cianą bez otworów okien-

nych lub drzwiowych ”rzy granicach dziaJek budowlanychŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenów: 10.KD-Z, 14.KD-D, 

b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 10.KD-Z - bezpo`rednio i ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę budowlaną 
nr 3, 

c) dziaJka budowlana nr 3 - do terenu 10.KD-Z; 

2) ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 3 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 10ŁKŚ-ź dla dziaJki budowlanej 
nr 2. 

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.MW,U: 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem usJugŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o powierzchni 0.29 ha; 

2) do”uszcza się ”odziaJ na dwie lub trzy dziaJki budowlane o ”owierzchni nie mniejszej niw 0,09 ha. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; w budynkach mieszkalnych do”uszcza się wydzielenie lokali 
usJugowych o ”owierzchni nie większej niw 40% ”owierzchni uwytkowej; 

2) wysoko`ć budynków - do 18 m; 

3) liczba kondygnacji - od trzech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych; 

4) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30｡ lub mniejszym; 

5) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni dziaJki budowlanej; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 20% dziaJki budowlanej; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) nakaz, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizacji budynków `cianą bez otworów okiennych lub 

drzwiowych ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych, ”owstaJych z ”odziaJu, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 2; 

9) zakaz lokalizacji ogrodzeL z wyJączeniem ogrodzenia lokalizowanego ”rzy granicy z terenem 7.MW/U. 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenów: 10.KD-Z, 14.KD-D lub ulicy 

Kamiennej (poza planem). 

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.KD-Z: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy zbiorczej. 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, zieleL; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 5%; 

3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niw 12 m - zgodnie z rysunkiem planu. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 11.KD-ź (ulica WyszyLskiego), 
14.KD-D (ulica Kochanowskiego) oraz z ulicą Poniatowskiego i dalszym ciągiem ulicy Armii Krajowej (”o-

za planem). 
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§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.KD-Z: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy zbiorczej. 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się; 

3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niw 14 m - zgodnie z rysunkiem planu. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 10.KD-Z (ulica Armii Krajowej) oraz z ulicą 
KamiLskiego, Bohaterów Stalingradu i dalszym ciągiem ulicy WyszyLskiego (”oza ”lanem)Ł 

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.KD-L: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej, z uwzględnieniem ust. 3 pkt 1. 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego - do”uszcza się ”odziaJ terenu na ”otrzeby ”rzeznaczenia na cele 
zabudowy mieszkaniowej, o których mowa w ust. 3 pkt 1. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa; zieleL; do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci terenu oznaczonej na rysunku 
planu na cele zabudowy mieszkaniowej - polepszenie zagos”odarowania nieruchomo`ci sąsiednich (”oza 
granicami planu); 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 5%; 

3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niw 10 m - zgodnie z rysunkiem planu, 

z uwzględnieniem mowliwo`ci ”odziaJu, o którym mowa w ust. 2. 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z dalszym ciągiem ulicy Ko”ernika oraz z ulicą Reja (”oza 
planem). 

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KD-D: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, do”uszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się; 

3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niw 10 m - zgodnie z rysunkiem planu. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji - z ulicą Poniatowskiego (”oza ”lanem)Ł 

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14.KD-D: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, zieleL; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 5%; 

3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niw 10 m - zgodnie z rysunkiem planu. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 10.KD-Z (ulica Armii Krajowej) oraz z ulicą 

Kamienną (”oza ”lanem)Ł 

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.KD-D: 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa; do”uszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się; 

3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niw 10 m - zgodnie z rysunkiem planu. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji - z ulicą Kamienną (”oza ”lanem)Ł 

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16.KS: 

1. Przeznaczenie - zabudowa garawowaŁ 
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2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane ”od budynkami garawowymi i czę`ciami terenu 
sJuwącymi do ich obsJugi oraz dziaJkę niesamodzielną, sJuwącą obsJudze komunikacyjnej tych dziaJek bu-

dowlanych; 

2) ”odziaJ, o którym mowa w pkt 1 winien uwzględniać docelowy ksztaJt ”oszczególnych nierucho-

mo`ci gruntowych bez mowliwo`ci dokonywania wtórnych ”odziaJówŁ 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1) budynki garawowe w zabudowie szeregowej; 

2) wysoko`ć budynków - do 4 m; 

3) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja; 

4) geometria dachów - dachy jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 10｡ lub mniejszym; 

5) powierzchnia zabudowy - do 40%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ”rzy granicy z dziaJką ewi-

dencyjną nr 580ł4 obręb 0013Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 12.KD-L (ulica Kopernika). 

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.KS: 

1. Przeznaczenie - zabudowa garawowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane ”od budynkami garawowymi i czę`ciami terenu 
sJuwącymi do ich obsJugi; 

2) ”odziaJ, o którym mowa w pkt 1 winien uwzględniać docelowy ksztaJt ”oszczególnych nierucho-

mo`ci gruntowych bez mowliwo`ci dokonywania wtórnych ”odziaJów; 

3) granice ”odziaJu nalewy wytyczać ”rosto”adle do linii rozgraniczającej tereny 17ŁKS i 13.KD-D. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1) budynki garawowe w zabudowie szeregowej; 

2) wysoko`ć budynków - do 4 m; 

3) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja; 

4) geometria dachów - dachy jednospadowe o nachyleniu ”oJaci w kierunku terenu 13.KD-D pod ką-
tem 10｡ lub mniejszym; 

5) powierzchnia zabudowy - do 40%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 10%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) nakaz, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizacji budynków ”rzy wskazanej na rysunku ”lanu li-
nii rozgraniczającej; 

9) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ”rzy granicy z dziaJką ewi-

dencyjną nr 644ł8 obręb 0013Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) ”owiązania z terenem komunikacji 13.KD-D; 

2) nalewy za”ewnić dostę” do istniejącego budynku, zlokalizowanego na dziaJce ewidencyjnej nr 644/8 

obręb 0013Ł 

RozdziaJ IV 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 27. Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie stanowi gruntów rolnych lub le`nychŁ 
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§ 28. W granicach zmiany ”lanu traci moc uchwaJa Nr XIX/196/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

14 wrze`nia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

ｭARMII KRAJOWEJ-1ｬ w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 86, poz. 1605). 

§ 29. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 30. 1. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

MirosJaw WacJawski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr X/82/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr X/82/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 72 ｦ 10428 ｦ Poz. 1337 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr X/82/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 
W dniu 16 marca 2011 r. zJowono uwagę do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego ｭArmii Krajowej-1ｬ w Szczecinku, odnoszącą się do czę`ci terenu oznaczonego na rysunku ”lanu 
symbolem ｭ3.MW/Uｬ. 
S”osób rozstrzygnięcia uwagi jest zgodny z ｭWykazem uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoｬ, stanowiącym integralną czę`ć 
dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr X/82/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

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

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmŁ) zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym ”lanie, obejmują traktowane 
jako zadania ws”ólne lub realizowane samodzielnie inwestycje w liniach rozgraniczających drogi ”ubliczne 
(lub na innych terenach) - urządzenie, budowa i przebudowa wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziem-

nym, zielenią i innymi elementami wraz z od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi 
uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiskaŁ 

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

lewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symbol terenu Przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

 

1. 15.KD-D droga publiczna klasy dojazdowej (budowa drogi) 

 

§ 3. Opis realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Pra-

wo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospo-

darce komunalnej, ustawą ”rawo ochrony `rodowiska i ustawą o udostę”nianiu informacji o `rodowisku 

i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko 

oraz ustawą o szczególnych zasadach ”rzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ”ublicznychŁ 
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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 art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska - Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.) o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej okre`lonej 
w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

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

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 

w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la ｭWieloletni Plan 

Inwestycyjnyｬ uchwalony ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będzie ”rzez 
budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizowa-

ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmŁ) ze `rodków wJasnych 
”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie 
plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez bu-

dwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 
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UCHWAIA NR X/83/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 16 maja 2011 r. 

w s”rawie okre`lenia wykazu ką”ielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2011 r. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 10b i art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, 

poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, 

poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 44, poz. 253, 

Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Ustala się nastę”ujące lokalizacje ką”ielisk na terenie Miasta Szczecinek w sezonie ką”ielo-

wym w 2011 r.: 

1) ką”ielisko nr 1 - nad jez. Trzesiecko przy ul. Mickiewicza ｭ”lawa miejskaｬ, 

lokalizację ką”ieliska okre`la zaJŁ nr 1 do uchwaJy, 


