
Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 72 ｦ 10406 ｦ Poz. 1335,1336 

 

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 z ”óunŁ zmŁ), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje z zakresu ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej, okre`lone 

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 z ”óunŁ zmŁ). 

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 publicz-

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ”óunŁ zmŁ), 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 Wieloletnia Pro-

gnoza Finansowa uchwalana ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będą ”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”rowadzaniu `cieków (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany roz-

woju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

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

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zmŁ). 
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UCHWAIA NR X/81/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 16 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭJezioro Trzesieckoｬ w Szczecinku. 

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; Dz. U. z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

Dz. U. z 2005 r.: Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 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: 

RozdziaJ I 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIII/467/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010 r., w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭJezioro 

Trzesieckoｬ w Szczecinku uchwalonego uchwaJą Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

15 ”audziernika 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2263 z dnia 14 grudnia 

2007 r.) oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania prze-

strzennego miasta Szczecinek, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

28 marca 2011 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭJezioro 

Trzesieckoｬ w Szczecinku o powierzchni 2,13 ha, oznaczoną na rysunku zmiany ”lanu w skali 1: 1000. 
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2Ł Przedmiotem zmiany ”lanu jest teren zabudowy usJugowej - usJugi turystykiŁ 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek zmiany 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 zmiany planu - stanowiące 
zaJącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

o finansach publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4. 

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

1) granicę obszaru objętego zmianą ”lanu; 

2) linię rozgraniczającą tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

3) linię zabudowy nie”rzekraczalną; 

4) odcinek granicy dziaJki budowlanej, ”rzy której do”uszcza się lokalizację zabudowy; 

5) czę`ć terenu objętą ogólnodostę”nym ”rzej`ciem i przejazdem. 

§ 2. 1Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”rzy której mowe być umieszczona 
`ciana budynku, wiaty lub altany bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, ”rzy czym 
mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz, schody 

wej`ciowe, gzyms, oka” dachu, rynna oraz inne elementy o wysięgu nie większym niw 1,5 m; 

2) planie ｭJezioro Trzesieckoｬ - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rze-

strzennego ｭJezioro Trzesieckoｬ w Szczecinku ”rzyjęty uchwaJą Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 15 ”audziernika 2007 r. 

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

RozdziaJ II 

ZASADY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 3. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT: 

1. Przeznaczenie - zabudowa usJugowa - usJugi turystykiŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren stanowi jedna dziaJka budowlana; granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami roz-

graniczającymi - zgodnie z rysunkiem zmiany planu; do”uszcza się ”odziaJ terenu na dwie dziaJki budow-

lane o ”owierzchni nie mniejszej niw 5000 m², z zastrzeweniem pkt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o ”owierzchni mniejszej niw 250 m², przezna-

czone wyJącznie na cele infrastruktury technicznej. 

3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) budynki usJugowe - usJugi turystyki; do”uszcza się wydzielenie w budynkach usJug turystyki lokali 
”rzeznaczonych na cele usJug zdrowia, których Jączny odsetek nie ”rzekroczy 25% ”owierzchni uwytko-

wej budynku, w którym będą zlokalizowane; 

2) do”uszcza się dodatkowo lokalizację ”rzystani, ”omostów, hangaru dla jednostek ”Jywających, 
budynków usJug gastronomii, wiat, altan, obiektów infrastruktury technicznej, ”lawy trawiastej oraz wy-

”osawenie terenu w obiekty maJej architektury; 

3) wysoko`ć zabudowy, z zastrzeweniem pkt 6 lit. a i pkt 7: 

a) budynki usJugowe, o których mowa w pkt 1 - do 16 m, 

b) obiekty budowlane, o których mowa w pkt 2 - do 8 m; 

4) liczba kondygnacji - do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, z zastrzeweniem pkt 6 

lit. b; 
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5) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 35°-70°, z za-

strzeweniem pkt 6 lit. c; 

6) dla budynków tymczasowych okre`la się: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 5 m, 

b) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja nadziemna, 

c) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 50° lub mniejszym; 

7) nie w”rowadza się ograniczeL wysoko`ci zabudowy dla inwestycji celu ”ublicznego z zakresu Jącz-

no`ci ”ublicznej; 

8) powierzchnia zabudowy - do 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, z zastrzeweniem pkt 10; 

9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, z zastrzewe-

niem pkt 10; 

10) 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; 

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

gicznie czynnego, w ”rzy”adkach ”odziaJu na dziaJki budowlane, jednakwe jedynie w przypadkach, gdy 

istniejące w dniu uchwalenia zmiany ”lanu zagos”odarowanie uniemowliwia ich za”ewnienie; 

12) linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

13) do”uszcza się lokalizację zabudowy ”rzy wskazanym na rysunku zmiany ”lanu odcinku granicy 
dziaJki budowlanej; 

14) do”uszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej ”rzy granicy dziaJki budowlanej; 

15) do”uszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków zJowonej maksymalnie z trzech kolorów; 

16) zakaz lokalizacji reklam na elewacjach budynków w s”osób zmieniający lub zakrywający ”oJacie 
dachowe i elementy wystroju architektonicznego; zakaz lokalizacji reklam o Jącznej ”owierzchni większej 
niw 10 m² na dziaJkę budowlaną; 

17) zakaz lokalizacji ogrodzeL wykonanych z ”refabrykatów betonowych; do”uszcza się lokalizację 
ogrodzeL wyJącznie awurowych o wysoko`ci do 1,8 m, z uwzględnieniem pkt 18 i 19; 

18) zakaz lokalizacji ogrodzeL w ramach czę`ci terenu objętej ogólnodostę”nym ”rzej`ciem 

i przejazdem wskazanej na rysunku zmiany planu; 

19) zakaz lokalizacji ogrodzeL o wysoko`ci większej niw 1,5 m na dziaJce ewidencyjnej nr 2ł2 obręb 
0012 ”omiędzy czę`cią terenu, o której mowa w pkt 18 a Jeziorem Trzesiecko; 

20) zakaz, prowadzenia i lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”otencjalnie znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko; do”uszcza się realizację zes”oJów zabudowy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 50 

roz”orządzenia w s”rawie ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, ”od warun-

kiem, we ”rze”rowadzona ocena oddziaJywania na `rodowisko wykawe brak znacząco negatywnego 
w”Jywu na ochronę ”rzyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

21) z uwagi na poJowenie w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPojezierze Drawskieｬ, obo-

wiązują rygory okre`lone w ”rze”isach odrębnych; 

22) nalewy w maksymalnym sto”niu zachować istniejące, warto`ciowe zadrzewienia (w szczególno-

`ci ”as zadrzewieL nadwodnych), a na lokalizację nowej zabudowy wybierać, o ile to mowliwe, miejsca 
niezadrzewione lub ”oro`nięte egzem”larzami o zJym stanie sanitarnym lub growącymi bez”ieczeLstwu; 

23) warto`ciowe zadrzewienia kolidujące z ”lanowaną zabudową lub zagos”odarowaniem nalewy 
przesadzić na warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

24) nalewy w maksymalnym sto”niu zachować naturalną rzeubę terenu, szczególnie w ramach terenu 

biologicznie czynnego; 

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

26) zagos”odarowanie innych od”adów niw wymienione w pkt 25 zgodnie z ustawą o odpadach; 

27) w ”rzy”adku wykonywania ”rac ziemnych nalewy uwzględnić mowliwo`ć wystę”owania trudnych 
warunków gruntowo-wodnych; 
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28) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej Æ200 w ulicy Ko`ciuszki lub Æ160 w ulicy gen. 

Nieduwiadka-Okulickiego, z zastrzeweniem pkt 37; 

29) od”rowadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej Æ400 w ulicy Ko`ciuszki, 
z zastrzeweniem pkt 37; 

30) od”rowadzenie wód o”adowych systemem kanalizacji deszczowej Æ315 w ulicy Ko`ciuszki, z za-

strzeweniem pkt 31 i 37 ”rzy czym istnieje obowiązek u”rzedniego ”odczyszczenia wód o”adowych ”o-

chodzących z miejsc ”rzeznaczonych na ”ostój ”ojazdów, zlokalizowanych poza budynkami; 

31) do”uszcza się zagos”odarowanie wód o”adowych w granicach dziaJki budowlanej z zabezpiecze-

niem ”rzed ich bez”o`rednim s”Jywem do Jeziora Trzesiecko; 

32) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

33) zakaz lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

34) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej niskiego lub `redniego ci`nienia; 

35) wykorzystywanie do celów grzewczych sieci cie”lnych, ”om” cie”Ja, gazu ziemnego, oleju, energii 
sJonecznej lub energii elektrycznej oraz ws”omagająco ogrzewania kominkowego; 

36) do”uszcza się wy”osawenie terenu w Jącza telefoniczne, telewizji kablowej it”Ł; 

37) do”uszcza się zmianę ”arametrów technicznych sieci infrastruktury technicznej i kierunków ob-

sJugi terenuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu oznaczonego w planie ｭJezioro Trzesieckoｬ symbolem 15 KD-D 

(czę`ć dziaJki ewidencyjnej nr 2ł3 obręb 0012) lub do ulicy Ko`ciuszki (”oza zmianą ”lanu) ”o”rzez dziaJ-
kę ewidencyjną nr 3ł1 obręb 0012; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum jedno miejsce ”ostojowe na kawde roz”oczęte 25 m² powierzchni 

uwytkowej albo na trzy miejsca noclegowe; 

3) stanowiska ”ostojowe mogą być lokalizowane w budynkach, w poziomach: kondygnacji podziem-

nych, pierwszej kondygnacji nadziemnej lub na terenie dziaJek budowlanych ”oza budynkami; 

4) w granicach dziaJki ewidencyjnej nr 2ł2 obręb 0012, nalewy zachować ”rawo ogólnodostę”nego 
”rzej`cia zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

RozdziaJ III 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 4. Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie stanowi gruntów rolnych lub le`nychŁ 

§ 5. Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie jest objęty, ani nie obejmuje się go wadną formą ochrony 

z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

§ 6. W granicach zmiany ”lanu traci moc uchwaJa Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

15 ”audziernika 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭJezioro Trzesieckoｬ w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2263 z dnia 14 grud-

nia 2007 r.). 

§ 7. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 8. 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/81/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr X/81/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 
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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: 
  


