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UCHWAIA NR XI/234/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭGumieLce - PJockaｬ w Szczecinie. 

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

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159); Rada Miasta Szczecin uchwala, 

co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXVIII/947/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 wrze`nia 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieL-
ce - PJockaｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 

24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭGumieLce - PJoc-

kaｬ w Szczecinie na obszarze osiedla GumieLce, zwany dalej ”lanem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 12,4 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy rondem Uniwersyteckim; 
2) od wschodu ul. PoJudniową; 
3) od zachodu ul. Cukrową; 
4) od ”oJudnia linią kolejową. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek, zwany dalej rysunkiem ”lanu, s”orządzony w skali 

1:1000. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) Z.G.7001.MN,U - pow. 0,439 ha 

2) Z.G.7002.MW - pow. 1,917 ha 

3) Z.G.7003.MN,U - pow. 1,182 ha 

4) Z.G.7004.MN,U - pow. 2,546 ha 

5) Z.G.7005.U - pow. 1,606 ha 

6) Z.G.7006.MW - pow. 0,809 ha 

7) Z.G.7007.MN,U - pow. 1,572 ha 

8) Z.G.7008.KK - pow. 0,100 ha 

9) Z.G.7009.KS - pow. 0,409 ha 

10) Z.G.7010.E - pow. 0,006 ha 

11) Z.G.7011.E - pow. 0,018 ha 

12) Z.G.7012.KPS - pow. 0,006 ha 

13) Z.G.7013.KD.L - pow. 0,449 ha 

14) Z.G.7014.KD.D - pow. 0,446 ha 

15) Z.G.7015.KD.D - pow. 0,461 ha 

16) Z.G.7016.KDW - pow. 0,081 ha 

17) Z.G.7017.KDW - pow. 0,092 ha 

18) Z.G.7018.KDW - pow. 0,053 ha 

19) Z.G.7019.KP - pow. 0,006 ha 

20) Z.G.7020.KDW - pow. 0,017 ha 

21) Z.G.7021.KS - pow. 0,167 ha 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, tereny 

zabudowy usJugowej, ukJad komunikacyjny oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 
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§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce - PJockaｬ w Szcze-

cinie w skali 1: 1000 stanowi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 

w skali 1:10 000 (uchwaJa Nr IX/278/07 Rady Miasta Szczecin z dn. 14 maja 2007 r.) stanowi źaJącznik 
nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

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

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, będący in-

tegralną czę`cią uchwaJy. 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

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

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

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

1) Z - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy źachód; 
2) G - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu GumieLce; 
3) 7 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu; 

4) 001 - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego; 
5) symbol funkcji terenu oznaczający: 

a) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z do”uszczeniem usJug wbudowanych, 

b) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z wyJączeniem usJug, 
c) U - tereny zabudowy usJugowej, 
d) E - tereny stacji transformatorowych, 

e) KD.L - tereny dróg ”ublicznych - ulice lokalne, 

f) KD.D - tereny dróg ”ublicznych - ulice dojazdowe, 

g) KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
h) KS - tereny ”arkingów dla samochodów osobowych, 
i) KP - tereny ciągów ”ieszych, 
j) KPS - teren przepompowni, 

k) KK - teren dworca kolejowego. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanu. Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

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

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia komunikacyjne; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej. 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 

terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar. 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie mowliwe ”owierzchnie terenu (np. w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”. skar”y, tarasy, bariery ”rzeciw-

haJasowe, `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, donice); 
2) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania; najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

4) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku; 
5) kompozycja obiektu - ukJad eks”onowanych elewacji oraz dachu i zwieLczenia budowli z rozmiesz-

czeniem, wielko`cią i ”ro”orcjami otworów, elementami ”rogramu architektoniczno-estetycznego (de-

tale, faktury materiaJów, zasada kolorystyki it”.), stolarką, urządzeniami Jączącymi obiekt z otaczają-
cym terenem, towarzyszącymi obiektami ”omocniczymi ws”ierającymi kom”ozycyjnie obiekt gJówny; 

6) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skraj-

nego obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę ob-

rys: parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, 
albo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; przy 

czym do powierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich 
elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne 
(cofnięte) i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie 

(ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz ”owierzch-

nię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”.; przy czym do 

”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oniwej 
”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okienkach 
”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe nadwieszonych czę`ci 
budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; do powierzchni zabudowy na dziaJ-
ce budowlanej wlicza się ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, 
szklarnie, altany itp.; 

7) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. 
Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o powierzchni do 0,3 m²; 

8) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Re-

klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

9) strefa ruchu uspokojonego - obszar wymagający stosowania równych form ograniczenia ruchu ”ojaz-

dów (n”.: zakaz ruchu koJowego, w”rowadzenie ruchu jednokierunkowego, ograniczenia ”rędko`ci, 
ograniczenia ”arkowania) oraz stwarzania ”riorytetów dla ruchu ”ieszego i rowerowego; 

10) studnia awaryjna - studnia ”ubliczna, zakJadowa lub wyznaczona studnia ”rywatna za”ewniająca 
zaopatrywanie w wodę ludno`ci w warunkach s”ecjalnych, tj. wystą”ienia skawenia, klęsk wywioJo-

wych lub wojny; 

11) warto`ciowy drzewostan - drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz aleje i parki zabytkowe a takwe 
inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów 

i ”arków), 
b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 

c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, 

jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - ”owywej 101 cm, dąb, grab, buk, li”a, 
iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, magnolia - 

”owywej 51 cm. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

Na terenach MN,U do”uszcza się usJugi w zakresie: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, 

obsJuga firm i klientów; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych oraz wycinki ”oje-

dynczych drzew kolidujących z ”rzyszJym zagos”odarowaniem. źakaz nie obejmuje realizacji dróg 

i ulic; 
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2) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji ”owinny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej; 

3) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują w przypadku nowego zagospodarowania; 

4) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-

weL i uciąwliwo`ci okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
5) do”uszcza się wznoszenie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasięgu 

zagroweL i uciąwliwo`ci ”od warunkiem zastosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąw-
liwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego w przepisach; 

6) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od elektroenergetyczną linią na”o-

wietrzną 110 kV; 

7) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia 110 kV do”uszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, lokali mieszkalnych 

w budynkach usJugowych oraz innych miejsc dostę”nych dla ludzi, wyJącznie ”od warunkiem s”eJ-
nienia wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `ro-

dowisku lub zastosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych 
”oniwej warto`ci granicznych okre`lonych w tych przepisach. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) na terenach MN,U w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych: 

a) wolno stojących do”uszcza się jeden lokal mieszkalny oraz wydzielenie lokalu uwytkowego o po-

wierzchni caJkowitej nie ”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budynku, 
b) bliuniaczych i szeregowych do”uszcza się jeden lokal mieszkalny w kawdym segmencie oraz wy-

dzielenie lokalu uwytkowego o ”owierzchni caJkowitej nie ”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJ-
kowitej budynku; 

2) do”uszcza się zachowanie i ada”tację istniejących lokali usJugowych; 

3) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej, na terenach elementarnych wska-

zanych w ustaleniach szczegóJowych; 

4) zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących: 

a) na tle i w`ród sz”alerów drzew ”rzyulicznych, 

b) w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące `wiatJo mogą zakJócać warunki mieszka-

niowe, 

c) na terenach MN,U i MW. 

źakaz nie obejmuje tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych; 
5) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wbudowanych w budynki, 

w s”osób zmieniający lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, n”.: obramo-

wania portali i okien, balustrady, gzymsy i zwieLczenia, ”Jyciny i kompozycje sztukatorskie itp.; 

6) lokalizacje obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego n”. budki tele-

foniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe it”. warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla 
komunikacji koJowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i zagospodarowania tymczasowego; 

8) istniejące garawe blaszane i komórki gos”odarcze ”rzeznacza się do likwidacji; 
9) do”uszcza się utrzymanie zainwestowania i uwytkowania nie s”eJniającego ustaleL ”lanu, istniejącego 

w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu; 
10) do”uszcza się remont budynków nies”eJniających ustaleL ”lanu bez ”rawa ”owiększania kubatury 

budynków; 
11) do”uszcza się na wysoko`ci ”owywej ”arteru wysunięcia ”oza linie zabudowy: ryzalitów, wykuszy, 

gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów - do 1,2 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy, ram” oraz elemen-

tów ws”artych na sJu”ach; 
12) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków od strony ulic. 

źakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji odgromowych, waluzji oraz wlotów i wylotów wentylacji 
mechanicznej nie wystających ”oza lico budynków; 

13) na terenach MW i MN,U do”uszcza się realizację ogrodzeL wyJącznie awurowych do wysoko`ci 1,60 m; 
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14) ustala się s”osób mierzenia wysoko`ci budynku od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu 
do budynku (z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych) do najwywszego ”unktu ”rzekrycia 
dachu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania dziaJek ”o obrysie budynku, z zastrzeweniem pkt 3; 

2) do”uszcza się wydzielanie i Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie ich granic lub umowliwia ”rzyJą-
czenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o”rawy warunków zagos”odarowania. 
Ustalenie obowiązuje równiew w terenach elementarnych, na których ustalono zakaz ”odziaJu terenu; 

3) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach terenów elementarnych; 
4) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu; 

5) do”uszcza się wydzielanie dla stacji transformatorowych dziaJek o ”owierzchni niezbędnej dla ich 

”rawidJowego funkcjonowania, ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej; ustalenie 
nie dotyczy terenów stacji transformatorowych oznaczonych w planie symbolem E. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

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”ewnia ulica 

Z.G.7013.KD.L (ul. Radomska): 

- od zachodu - do”rowadzająca ruch lokalny do ul. Cukrowej i dalej poprzez rondo Uniwersyteckie 

w kierunku ul. Mieszka I ”oJączenie z obszarem `ródmie`cia oraz w kierunku ul. śuro”ejskiej ”oJączenie 

z osiedlami dzielnicy źachód i PóJnoc, 
- od ”oJudniowego - wschodu poprzez ul. PoJudniową i Autostradę PoznaLską ”oJączenie z osiedlami 

dzielnicy Lewobrzewe oraz wylot z miasta w kierunku KoJbaskowa; 
3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsię-

wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania liczby miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów osobowych i rowerów, którą okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych na ”odstawie 
”oniwszych tabel: 
a) minimalne wskauniki liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych: 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik liczby miejsc 
postojowych  

 dla samochodów 
osobowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min. 1 

2. Budynki mieszkalne jednorodzinne na dziaJkach 
większych niw 200 m² 

1 mieszkanie min.2 

3. Hotele, pensjonaty 10 Jówek min.5 

4. Sklepy o ”owierzchni s”rzedawowej do 100 m² 10 m² ”ow. s”rzedaw. 0,3 

5. Restauracje, kawiarnie, inne (z wyJączeniem barów 
mlecznych i jadJodajni charytatywnych) 

10 miejsc konsump. 1 

6. Biura, urzędy, poczty, banki 100 m² ”ow. uwytk. min. 3 

7. Przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, 

itp. 

1 gabinet 2 

8. Obiekty muzealne i wystawowe 100 uwytkowników 
jednocze`nie 

10 

9. Przedszkola, wJobki, miejsca dziennego ”obytu dzieci 30 dzieci 1 

10. UsJugi ”rodukcyjne 10 zatrudnionych 2 

11. UsJugi rzemie`lnicze 50 m² ”ow. uwytk. 2 

12. UsJugi równe 100 m² ”ow. uwytk. 2 

13. Baseny ”Jywackie, siJownie, inne maJe obiekty s”ortu 

i rekreacji 

10 korzystających 2 

14. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 
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b) minimalne wskauniki liczby miejsc ”ostojowych dla rowerów: 
L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik liczby miejsc 

postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie okre`la się 

2. Budynki mieszkalne jednorodzinne na dziaJkach 
większych niw 200 m² 

nie okre`la się 

3. Hotele, pensjonaty 100 Jówek 2 

4. Sklepy, domy towarowe o ”owierzchni s”rzedawy 
do 2000 m² 

nie okre`la się 

5. Gastronomia nie okre`la się 

6. Biura, urzędy, ”oczty, banki 100 m² ”ow. uwytkowej  1 

7. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. nie okre`la się 

8. Obiekty muzealne i wystawowe 10 uwytkowników 
jednocze`nie 

0,5 

9. Przedszkola, wJobki, miejsca dziennego pobytu 

dzieci 

nie okre`la się 

10. UsJugi ”rodukcyjne 10 zatrudnionych 1 

11. Baseny ”Jywackie, siJownie, inne maJe  
 obiekty sportu i rekreacji 

10 korzystających 1 

12. UsJugi równe nie okre`la się 

13. Obiekty rekreacyjno - sportowe  

 i szkoleniowo - rekreacyjne 

10 uwytkowników 
jednocze`nie 

1 

14. UsJugi rzemie`lnicze 10 zatrudnionych 0,5 

 

4) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, stosuje się za-

okrąglenie czę`ci uJamkowej: dla liczby mniejszej lub równej 0,5 - do 0, dla liczby większej od 0,5 - 
do 1; 

5) rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunku-

je się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych i rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z przyrostu potrzeb parkingowych wywoJa-

nych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą okre`la się na ”odstawie tabel zamieszczonych w § 6 ust. 5 

pkt 3; 

6) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego na chodniku pod warunkiem nie powodo-

wania ograniczeL w ruchu pieszych; 

7) wymogi w zakresie ”otrzeb miejsc ”ostojowych okre`lone w § 6 ust. 5 pkt 3 nie obowiązują w przy-

padku: 

a) adaptacji poddasza na cele mieszkalne, 

b) budowy, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego (takwe 
tymczasowego) it”. wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe mniejsze niw 2 miejsca postojowe. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciągów ”ieszych, wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w któ-
rych mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego, z zastrzeweniem pkt 16; 

3) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone ”lanem ”rzezna-

czenie terenu; 

4) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejącej sieci wodociągowej w ulicach: PJockiej, Radomskiej, Bo-

haterów Narwiku i w ul. Cukrowej, PoJudniowej i rondzie Uniwersyteckim (poza granicami planu); 

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

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

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
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6) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą kanalizacją sanitarną grawitacyjno-tJoczną w ulicach: 

PJockiej, Radomskiej, Bohaterów Narwiku i w ul. Cukrowej (poza granicami planu); 

7) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą kanalizacją deszczową do kolektorów deszczowych 

w ulicach: PJockiej, Radomskiej, Bohaterów Narwiku i w ul. Cukrowej i PoJudniowej (”oza granicami 
planu); 

8) zaopatrzenie w gaz z istniejących sieci gazowych w ulicach: PJockiej, Radomskiej, Bohaterów Narwi-

ku i w ul. Cukrowej i PoJudniowej (”oza granicami ”lanu); 
9) zaopatrzenie w cie”Jo z istniejącej i nowej sieci cieplnej zasilanej z istniejącej magistrali w rondzie 

Uniwersyteckim i z magistrali w ul. PoJudniowej oraz ”o”rzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja; 
10) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: niskoemisyjne instalacje grzew-

cze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa energii jak: kolekto-

ry sJoneczne, ”om”y cie”lne it”. o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJniających warunki ochrony 
`rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych, zgodnie z przepisami prawa geologicz-

nego i górniczego; do”uszcza się realizację kominków jako uzu”eJniających uródeJ cie”Ja; 
11) do”uszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych uródeJ wytwarzających w skojarzeniu cie”Jo i ener-

gię elektryczną; 
12) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, sieć cie”lna 40 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

13) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablowych 

i napowietrznych 15 kV i 0,4 kV poprzez istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

14) w obszarze objętym ”lanem ”rzebiega na”owietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 
110 kV z zasięgiem oddziaJywania, oznaczona na rysunku ”lanu; 

15) nowe sieci inwynieryjne oraz sieci istniejące ”rzeznaczone do ”rzebudowy, nalewy ”rowadzić jako ”od-

ziemne. Ustalenie nie dotyczy wymienionej w ustaleniach szczegóJowych linii 110 kV; 

16) do”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w ”lanie nie dotyczą sieci i infra-

struktury telekomunikacyjnej; 

17) ustala się obsJugę telekomunikacyjną z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; dopuszcza 

się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiek-

tów związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 
18) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych ”osesjach; s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
19) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadze-

niu i selektywnej zbiórce od”adów ”rzeznaczonych do odzysku; 
20) teren objęty ”lanem znajduje się w strefie zwykJej ochrony GJównego źbiornika Wód Podziemnych 

nr 122 - Śolina ko”alna Szczecin, ”odlegającego ochronie w zakresie ustalonym w dokumentacji geo-

logicznej zbiornika, zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le-

`nictwa z dnia 23 grudnia 1998 r., nr DG kdh/BJ/489-6153/98. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny Z.G.7001.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug wbudowanych; 

2) do”uszcza się usJugi wolno stojące na dziaJkach nr: 9/2, 10/1, 1/1, 8 z obrębu 2149. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJek: 
a) o funkcji mieszkalnej - 40%, 

b) o funkcji usJugowej i mieszkalno-usJugowej - 20%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce: 
a) o funkcji mieszkalnej i mieszkalno-usJugowej - 35%, 

b) o funkcji usJugowej - 60%, 

2) wysoko`ć zabudowy: 
a) mieszkalnej i mieszkalno-usJugowej do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 11 m, 

b) usJugowej do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 8 m, 
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3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: ź.G.7015.KŚ.Ś, dziaJki nr 8 z obrębu 2149 i/lub z ul. Cukrowej ”oJowonej ”oza 
granicami planu; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.G.7001.MN,U, Z.G.7015.KD.D oraz 

w ul. Cukrowej, PoJudniowej i rondzie Uniwersyteckim (poza granicami planu); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

inwynieryjnych. 

§ 8. Teren elementarny Z.G.7002.MW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się utrzymanie istniejących funkcji usJugowych; 
3) zakazuje się rozbudowy i budowy nowej funkcji mieszkaniowej; 

4) zakazuje się lokalizacji nowych usJug. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje utrzymanie istniejącego ”rogramu zieleni wraz z placami zabaw i miejscami rekreacji z do-

puszczeniem przebudowy i w”rowadzenia nowych elementów ”rogramu; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej - 35%; 

2) istniejąca wysoko`ć zabudowy i ilo`ć kondygnacji do zachowania; 
3) budynki mieszkalne kryte dachami ”Jaskimi; 
4) do”uszcza się lokalizację garawy o wysoko`ci zabudowy do 3 m, krytych dachami ”Jaskimi, z zastrze-

weniem pkt 5; 

5) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 
6) zakazuje się rozbudowy lokali usJugowych; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Śo”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane: 
a) o powierzchni min. 2000 m², 
b) o szeroko`ci frontu min. 30 m, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego 75º-105º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga terenu: z drogi lokalnej - ul. Cukrowa oraz terenów: ź.G.7015.KŚ.Ś (ul. PJocka), ź.G.7013.KŚ.L 
(ul. Radomska) oraz z dz. nr 84 obręb 2149; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 

3) obowiązuje zachowanie dojazdu do stacji transformatorowej ”rzez dz. nr 84 obręb 2149 od strony 
ul. PJockiej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.G.7002.MW, Z.G.7013.KD.L, Z.G.7015.KD.D 

i w ul. Cukrowej (poza granicami planu); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

cieplnej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-

energetycznych 15 kV i 0,4 kV. 
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§ 9. Teren elementarny Z.G.7003.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowane. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej - 35%; 

2) zakazuje się lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej na dziaJkach istniejącej zabudowy 
bliuniaczej; 

3) w przypadku wyburzenia segmentu budynku w zabudowie bliuniaczej obowiązuje odtworzenie zabu-

dowy zgodnie z pkt 8; 

4) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 7,5 m; 

5) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi o kącie nachylenia ”oJaci da-

chowych od 35 do 45 stopni; 

6) budynki niemieszkalne kryte dachami stromymi o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 25 do 45 sto”ni; 
7) zakazuje się budowy oraz rozbudowy budynków jednorodzinnych wolno stojących, na dziaJkach w za-

budowie bliuniaczej w pasie o szeroko`ci do 3 m od granicy dziaJki, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) do”uszcza się rozbudowę oraz budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliuniaczej (segmen-

tu bliuniaka): 
a) przy zachowaniu kompozycji obiektu, 

b) na granicy dziaJki ws”ólnej ze zbliunionym segmentem, 

c) o wysoko`ci zabudowy nie większej od zabudowy istniejącej, z tolerancją +/- 50 cm, 

d) przy zachowaniu formy i gabarytów istniejących szczytów od strony ulicy, 
e) z mowliwo`cią do`wietlenia ”oddaszy od strony ulic wyJącznie oknami ”oJaciowymi, 

9) obowiązująca oraz nie”rzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu z zastrzeweniem pkt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ dziaJek budowlanych o powierzchni min. 850 m² na dziaJki o powierzchni min. 

400 m², ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej: 
a) o dowolnej szeroko`ci frontu dziaJek, 
b) o kącie nachylenia granic w stosunku do bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego 80º-100º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się z terenu: Z.G.7015.KD.D (ul. PJocka), ź.G.7013.KŚ.L (ul. Radomska) oraz dz. 

nr 84 obręb 2149; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.G.7013.KD.L i Z.G.7015.KD.D; 

2) do”uszcza się realizację sieci cie”lnej. 

§ 10. Teren elementarny Z.G.7004.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) do”uszcza się lokalizację usJug wbudowanych; 
3) do”uszcza się usJugi wolno stojące na dziaJce nr 58 obręb 2149. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej o funkcji mieszkalnej - 35%; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej nr 58 obręb 2149 - 50%; 
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3) zakazuje się lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej na dziaJkach istniejącej zabudowy 
bliuniaczej; 

4) w przypadku wyburzenia segmentu budynku w zabudowie bliuniaczej obowiązuje odtworzenie zabu-

dowy zgodnie z pkt 10; 

5) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 7,5 m, z zastrzeweniem pkt 6; 

6) wzdJuw ul. Bohaterów Narwiku wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji, z czego ostatnia w poddaszu 

uwytkowym, nie wywej niw 10 m; 

7) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi o kącie nachylenia ”oJaci da-

chowych od 35 do 45 stopni; 

8) budynki niemieszkalne kryte dachami stromymi o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 25 do 45 sto”ni; 
9) zakazuje się budowy oraz rozbudowy budynków jednorodzinnych wolno stojących na dziaJkach w za-

budowie bliuniaczej w pasie o szeroko`ci do 3 m od granicy dziaJki, z zastrzeweniem pkt 10; 

10) do”uszcza się rozbudowę oraz budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliuniaczej (segmen-

tu bliuniaka): 
a) przy zachowaniu kompozycji obiektu, 

b) na granicy dziaJki ws”ólnej ze zbliunionym segmentem, 
c) o wysoko`ci zabudowy nie większej od zabudowy istniejącej, z tolerancją +/- 50 cm, 

d) przy zachowaniu formy i gabarytów istniejących szczytów od strony ulicy, 
e) z mowliwo`cią do`wietlenia ”oddaszy od strony ulic wyJącznie oknami ”oJaciowymi, 

11) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu z zastrzeweniem pkt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ dziaJek budowlanych o powierzchni min. 850 m² na dziaJki o powierzchni min. 

400 m², ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej: 
a) o dowolnej szeroko`ci frontu dziaJek, 
b) o kącie nachylenia granic w stosunku do bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego 80º-100º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się z terenów: ź.G.7015.KŚ.Ś (ul. PJocka), ź.G.7013.KŚ.L (ul. Radomska) oraz 

Z.G.7014.KD.D (ul. Bohaterów Narwiku); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, cie”Jo, gaz, cie”Jo i energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.G.7004.MN.U, Z.G.7005.U, 

Z.G.7013.KD.L, Z.G.7014.KD.D, Z.G.7015.KD.D, Z.G.7019.KP i w ul. PoJudniowej (”oza granicami 
planu); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont kanalizacji sanitarnej, rurociągu tJocznego `cieków 
sanitarnych i sieci energetycznej 0,4 kV wraz z pasem technicznym, oznaczonym na rysunku planu; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji kanaliza-

cji deszczowej; 

4) do”uszcza się realizację sieci cie”lnej. 

§ 11. Teren elementarny Z.G.7005.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) zakazuje się lokalizacji skle”ów branwy s”owywczej; 
3) zakazuje się lokalizacji skle”ów o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m². 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej - 45%; 

2) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12 m; 

3) budynki kryte dachami dowolnymi o dowolnych parametrach z zastrzeweniem pkt 4; 

4) w ”rzy”adku ”odziaJu nieruchomo`ci obowiązują dachy ”Jaskie; 
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5) nakazuje się w”rowadzenie ”asa zieleni wysokiej o szeroko`ci min. 5 m wzdJuw ul. Bohaterów Narwiku, 
oznaczonego na rysunku planu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Śo”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”u-

blicznej: 

a) o powierzchni min. 3500 m², 
b) o szeroko`ci frontu min. 40 m, 

c) o dowolnym kącie nachylenia granic w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa dro-

gowego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się z terenu Z.G.7014.KD.D (ul. Bohaterów Narwiku), do”uszcza się skomunikowa-

nie z terenu Z.G.7013.KD.L (ul. Radomska); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków, wód o”adowych 

i drenawowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.G.7013.KD.L, Z.G.7014.KD.D 

i w ul. PoJudniowej (”oza granicami ”lanu); 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji kanaliza-

cji deszczowej wraz z pasem technicznym, oznaczonym na rysunku planu; 

3) ustala się likwidację na”owietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV i budowę sieci kablowej w terenie 

Z.G.7005.U lub ź.G.2013.KŚ.L. Śo czasu likwidacji linii do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę 

i remont; 

4) do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych; 
5) do”uszcza się lokalizację wbudowanych, dobudowanych lub wolno stojących stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV; wolno stojące lub dobudowane stacje 
transformatorowe o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych.; 

6) do”uszcza się realizację sieci cie”lnej. 

§ 12. Teren elementarny Z.G.7006.MW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się utrzymanie istniejących funkcji usJugowych; 
3) zakazuje się rozbudowy i budowy nowej funkcji mieszkaniowej; 

4) zakazuje się lokalizacji nowych usJug. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje utrzymanie istniejącego ”rogramu zieleni z dopuszczeniem przebudowy i wprowadzenia 

nowych elementów ”rogramu związanych z placami zabaw i miejscami rekreacji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej - 35%; 

2) istniejąca wysoko`ć zabudowy i ilo`ć kondygnacji do zachowania; 
3) budynki mieszkalne kryte dachami ”Jaskimi na dz. nr 54/1 i 54/2 z obrębu 2149; 
4) do”uszcza się lokalizację garawy o wysoko`ci zabudowy do 3 m, krytych dachami ”Jaskimi, z zastrze-

weniem pkt 5; 

5) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 
6) w budynkach przy ul. Cukrowej nr 59, 61 i 63: 

a) obowiązuje zachowanie gabarytów budynków i ksztaJtów dachów, 
b) obowiązuje utrzymanie wykroju, ilo`ci i rozmieszczenia otworów okiennych oraz drzwiowych, 
c) obowiązuje zastosowanie okien dwu”olowych, 
d) do”uszcza się ocie”lenie elewacji budynku z zachowaniem lub odtworzeniem opasek nad otwo-

rem wej`ciowym oraz cokoJu wokóJ budynku, 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy, oznaczona na rysunku planu. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się z drogi lokalnej - ul. Cukrowa; 

2) do”uszcza się skomunikowanie z terenów ź.G.7013.KŚ.L (ul. Radomska) oraz Z.G.7016.KDW; 

3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 

4) dopuszcza się realizację miejsc ”arkingowych na terenie ź.G.7021.KS. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.G.7006.MW, Z.G.7013.KD.L, Z.G.7016.KDW, 

Z.G.7020.KDW i w ul. Cukrowej (poza granicami planu); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

wodociągowej, gazowej i cieplnej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci elek-

troenergetycznej 0,4 kV. 

§ 13. Teren elementarny Z.G.7007.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) do”uszcza się lokalizację usJug wbudowanych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej - 35%; 

2) zakazuje się lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej na dziaJkach istniejącej zabudowy 
bliuniaczej; 

3) w przypadku wyburzenia segmentu budynku w zabudowie bliuniaczej obowiązuje odtworzenie zabu-

dowy zgodnie z pkt 8; 

4) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 7,5 m; 

5) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi o kącie nachylenia ”oJaci da-

chowych od 35 do 45 stopni; 

6) budynki niemieszkalne kryte dachami stromymi o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 25 do 45 
stopni; 

7) zakazuje się budowy oraz rozbudowy budynków jednorodzinnych wolno stojących, na dziaJkach 

w zabudowie bliuniaczej w pasie o szeroko`ci do 3 m od granicy dziaJki, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) do”uszcza się rozbudowę oraz budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliuniaczej: 
a) przy zachowaniu kompozycji obiektu, 

b) na granicy dziaJki ws”ólnej ze zbliunionym segmentem, 
c) o wysoko`ci zabudowy nie większej od zabudowy istniejącej, z tolerancją +/- 50 cm, 

d) przy zachowaniu formy i gabarytów istniejących szczytów od strony ulicy, 
e) z mowliwo`cią do`wietlenia ”oddaszy od strony ulic wyJącznie oknami ”oJaciowymi, 

9) obowiązująca oraz nie”rzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu z zastrzeweniem pkt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ dziaJek budowlanych o powierzchni min. 850 m² na dziaJki o powierzchni min. 

400 m², ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi publicznej: 

a) o dowolnej szeroko`ci frontu dziaJek, 
b) o kącie nachylenia granic w stosunku do bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego 80º-100º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się z terenów: ź.G.7013.KŚ.L (ul. Radomska), Z.G.7016.KDW, Z.G.7017.KDW, 

Z.G.7018.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.G.7006.MW, Z.G.7007.MN,U, Z.G.7013.KD.L, 

Z.G.7016.KDW, Z.G.7017.KDW, Z.G.7018.KDW i w ul. Cukrowej (poza granicami planu); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont kanalizacji deszczowej. 

§ 14. Teren elementarny Z.G.7008.KK 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: dworzec kolejowy; 

2) do”uszcza się usJugi w zakresie finansów, gastronomii, handlu, kultury, obsJugi firm i klientów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 15%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej - 60%; 

2) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wywej niw istniejąca kalenica budynku dwor-

ca kolejowego; 

3) do”uszcza się rozbudowę budynku dworca kolejowego w nawiązaniu do gJównego segmentu budyn-

ku ograniczonego obowiązującą linią zabudowy, okre`loną na rysunku ”lanu; 
4) budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 30 do 45 sto”ni; 
5) w ”rzy”adku nadbudowy drugiej kondygnacji zakazuje się lokalizacji szczytów od strony ”lacu zlokali-

zowanego przed dworcem; 

6) w przypadku nadbudowy drugiej kondygnacji do”uszcza się do`wietlenie ”oddasza lukarnami nawią-
zującymi formą i gabarytami do istniejących w gJównym segmencie budynku dworca; 

7) w gJównym segmencie budynku dworca kolejowego: 
a) obowiązuje zachowanie gabarytu budynku i ksztaJtu dachu, 
b) obowiązuje utrzymanie formy, ilo`ci i rozmieszczenia lukarn w dachu, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”arteru obowiązuje nawiązanie do kom”ozycji obiektu, 
8) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się od strony drogi lokalnej - ul. Cukrowa; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 

3) do”uszcza się realizację miejsc ”arkingowych na terenie Z.G.7021.KS. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 

w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy Cukrowej (poza granicami planu) oraz poprzez tereny: Z.G.7006.MW, 

Z.G.7020.KDW i Z.G.7021.KS. 

§ 15. Teren elementarny Z.G.7009.KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych; 
2) w granicach terenu okre`lonego na rysunku ”lanu: teren ”od budownictwo ochronne na wy”adek 

w”rowadzenia stanu zagrowenia ”aLstwa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje realizacja zieleni `redniej lub wysokiej w proporcji 1 drzewo / 3 miejsca postojowe; 

2) do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ”lanem do”uszcza się kontynuację tymczasowego 
uwytkowania terenu; 

3) przy granicy z terenem elementarnym ź.G.7007.MN,U do”uszcza się realizację zes”oJu 35-ciu garawy 

o jednolitej formie architektonicznej, na powierzchni maksymalnie 1500 m², z zastrzeweniem pkt 5; 
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4) wysoko`ć garawy maksymalnie 3 m, dachy ”Jaskie; 
5) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się z terenu Z.G.7013.KD.L (ul. Radomska); 

2) do”uszcza się zbilansowanie ”otrzeb ”arkingowych terenów ź.G.7004.MN,U oraz ź.G.7007.MN,U. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych w oparciu o sieci 

uzbrojenia w terenach: Z.G.7009.KS i Z.G.7013.KD.L; 

2) wody deszczowe z parkingu odprowadzane do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont kanalizacji deszczowej; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 16. Teren elementarny Z.G.7010.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m, dach o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
0 do 30 stopni; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się z terenu Z.G.7013.KD.L (ul. Radomska); 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont wolno stojącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

§ 17. Teren elementarny Z.G.7011.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się utrzymanie dojazdu jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m, dach o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
0 do 30 stopni; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się z terenu Z.G.7015.KD.D (ul. PJocka), ”o”rzez dziaJkę nr 84 obręb 2149; 
2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont wolno stojącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. 
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§ 18. Teren elementarny Z.G.7012.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się z terenu Z.G.7014.KD.D (ul. Bohaterów Narwiku); 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont ”rze”om”owni `cieków sanitarnych. 

§ 19. Teren elementarny Z.G.7013.KD.L - ul. Radomska 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego programu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów stanowiących wy”osawenie ob-

szarów zainwestowania miejskiego n”.: budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9,1 m do 16,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój ulicy: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji; 

2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 0,4 kV - dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy sieci kablowej w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się realizację sieci cie”lnej, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 20. Teren elementarny Z.G.7014.KD.D - ul. Bohaterów Narwiku 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów stanowiących wy”osawenie ob-

szarów zainwestowania miejskiego n”.: budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 m do 27,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: ciąg ”ieszo-jezdny bez wyodrębnienia jezdni i chodników; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i rurociąg 
tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym; 

§ 21. Teren elementarny Z.G.7015.KD.D - ul. PJocka 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów stanowiących wy”osawenie ob-

szarów zainwestowania miejskiego n”.: budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,6 m do 19,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa 

i rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy sieci kablowej w terenie elementarnym; 

3) studnia awaryjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) do”uszcza się realizację sieci cie”lnej. 

§ 22. Teren elementarny Z.G.7016.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren utwardzony, brak elementów ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów stanowiących wy”osawenie ob-

szarów zainwestowania miejskiego n”.: budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę okre-

`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 5,5 m do 13,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne 

1) ustala się ”rzekrój: ciąg ”ieszo-jezdny bez wyodrębnienia jezdni i chodników; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się realizację sieci gazowej i cieplnej. 
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§ 23. Teren elementarny Z.G.7017.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren utwardzony, brak elementów ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów stanowiących wy”osawenie ob-

szarów zainwestowania miejskiego n”.: budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę okre-

`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,9 m do 12,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, z zastrzeweniem 
pkt 2; 

2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego bez wyodrębnienia jezdni i chod-

ników; 
3) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się realizację sieci gazowej i cieplnej. 

§ 24. Teren elementarny Z.G.7018.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren utwardzony, brak elementów ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów stanowiących wy”osawenie ob-

szarów zainwestowania miejskiego n”.: budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę okre-

`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 5,3 m do 13,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne 

1) ustala się ”rzekrój: ciąg ”ieszo-jezdny bez wyodrębnienia jezdni i chodników; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się realizację sieci gazowej i cieplnej. 

§ 25. Teren elementarny Z.G.7019.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się wprowadzenie bogatego programu zieleni. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów stanowiących wy”osawenie ob-

szarów zainwestowania miejskiego n”.: budki telefoniczne, Jawki it”. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ciąg ”ieszy 
okre`lony w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 2,6 do 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój - minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego - 2,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: gazowa, elektroenergetyczne oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się realizację sieci cie”lnej. 

§ 26. Teren elementarny Z.G.7020.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren utwardzony, brak elementów ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z wyjątkiem obiektów stanowiących wy”osawenie ob-

szarów zainwestowania miejskiego n”.: budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę okre-

`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 7,3 m do 7,45 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: ciąg ”ieszo-jezdny bez wyodrębnienia jezdni i chodników; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 27. Teren elementarny Z.G.7021.KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 15%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje realizacja zieleni wysokiej w proporcji 1 drzewo / 3 miejsca postojowe; 

2) do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ”lanem do”uszcza się kontynuację tymczasowego 
uwytkowania terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę realizuje się z terenu Z.G.7020.KDW; 

2) do”uszcza się realizację miejsc ”arkingowych dla terenów ź.G.7008.KK oraz ź.G.7006.MW. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych w oparciu o istnieją-
ce i nowe sieci uzbrojenia w terenach: Z.G.7020.KDW, Z.G.7021.KS i w ul. Cukrowej (poza grani-

cami planu); 

2) wody deszczowe z parkingu odprowadzane do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

cieplnej; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont kanalizacji deszczowej; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 28. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla terenów objętych ”lanem, z zastrzeweniem pkt 2; 

2) 0% dla terenów komunalnych. 

§ 29. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 30. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XI/234/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XI/234/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XI/234/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcia 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 i zagospodarowaniu prze-

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) okre`la się nastę”ujący s”osób 
realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy. 

§ 1. W granicach niniejszego planu brak terenów elementarnych, na których wystę”ują inwestycje 
celu publicznego, w których za”isane zostaJyby inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewące 
do zadaL wJasnych gminy. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XI/234/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 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; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) 

Do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce - PJockaｬ w Szczecinie, 

wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 3 marca 2011 r. do 24 marca 2011 r. wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko, w dniu 4 kwietnia 2011 r. zostaJa wniesiona uwaga ”rzez Radę Osiedla 
Samorządu MieszkaLców Os. ｭCukrowaｬ oraz S”óJdzielnię Mieszkaniową ｭKOLEJARZｬ w Szczecinie o tre`ci: 

Rada Osiedla ｭCukrowaｬ, będąca wJa`cicielem nieruchomo`ci ”oJowonych na dziaJkach geodezyjnych 
nr 13/8, 13/9, 13/10, 13/3 i 84 z obrębu 2149 ”rzy ul. Cukrowej nr 15-23, 25-31 i 33-43 w Szczecinie, 

wniosJa uwagę związaną z zapisem zawartym w tre`ci ”rzedmiotowego ”lanu w terenie elementarnym 

Z.G.7002.MW (§ 8 ust. 3 pkt 4) dotyczącą caJkowitego wykre`lenia z planu pkt nr 4 niezalewnie od tego, 
czy do”uszczenie ewentualnej budowy garawy dotyczyJoby lokalizacji naziemnej, czy w skarpie od strony 

dziaJki nr 84, lub kawdego innego miejsca na terenie ”rzywoJanych dziaJek. 
Dnia 8 kwietnia 2011 r. uwaga zostaJa roz”atrzona i odrzucona. źabudowa wielorodzinna wystę”ują-

ca na terenie elementarnym ź.G.7002.MW, zgodnie ze wskaunikami ilo`ci miejsc postojowych w Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin znajduje się w Strefie III - 

obszarów ekstensywnej zabudowy miejskiej, w których na 1 lokal mieszkalny przypada nie mniej jak 1 

miejsce parkingowe. Ponadto ”odczas wizji lokalnej zauwawone zostaJy znaczne niedobory miejsc zarów-

no parkingowych jak i garawowych, w związku z czym uwagę odrzucono. 
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