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UCHWAIA NR XV/120/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 18 ”audziernika 2Ńńń r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar ”oJowony w Szczecinku ”od nazwą ｭPolna-ńｬ, ograniczony ulicami: 
KoJobrzeską, KoszaliLską i PolnąŁ 

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, Nr 153, poz. 901) Rada Miasta Szczecinek uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ I 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIII/468/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010 r., 
w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany miejsc“weg“ ”lanu zagospodarowania przestrzennego 
“bejmująceg“ “bszar ”“J“w“ny w Szczecinku ”“d nazwą ｭP“lna-1ｬ, “granicz“ny ulicami: K“J“brzeską, 
K“szaliLską i P“lną, uchwal“neg“ uchwaJą Nr XXI/223/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 
2004 r. w sprawie uchwalenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “bejmująceg“ “b-
szar ”“J“w“ny w Szczecinku ”“d nazwą ｭP“lna-1ｬ, “granicz“ny ulicami: K“J“brzeską, K“szaliLską i P“lną 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 13, poz. 239), zmieni“ną uchwaJą Nr XXIII/225/08 Rady Miasta 
Szczecinek z dnia 15 wrze`nia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 1866) oraz po 
stwierdzeniu zg“dn“`ci ze studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta 
Szczecinek, uchwal“nym uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r. 
w s”rawie uchwalenia Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Miasta 
Szczecinek uchwala się zmianę miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “bejmująceg“ “b-
szar ”“J“w“ny w Szczecinku ”“d nazwą ｭP“lna-1ｬ, “granicz“ny ulicami: K“J“brzeską, K“szaliLską i P“lną 
o powierzchni 6,57 ha, “znacz“ną na rysunku zmiany ”lanu w skali 1: 1000. 

2Ł Przedmi“tem zmiany ”lanu są tereny: zabud“wy usJug“wej, zabud“wy usJug“wej - usJugi kultu re-
ligijneg“, zabud“wy mieszkani“wej wiel“r“dzinnej, zieleni urządz“nej, dróg ”ublicznych klasy d“jazd“wejŁ 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek zmiany planu - stan“wiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzennego miasta Szczecinek 
- stan“wiący zaJącznik nr 2; 

3) r“zstrzygnięcie “ sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - stan“wiące 
zaJącznik nr 3; 

4) r“zstrzygnięcie “ sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“wania, zg“dnie z ”rze”isami 
o finansach publicznych - stan“wiące zaJącznik nr 4. 

4Ł Na rysunku zmiany ”lanu ustal“n“ nastę”ujące elementy: 

1) granicę “bszaru “bjęteg“ zmianą ”lanu; 

2) ”rzeznaczenie terenów i linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne. 

5Ł Ustala się ”“dziaJ “bszaru, “ którym m“wa w § 1 ust. 1 na nastę”ujące tereny: 

1) zabud“wy usJug“wej, “znacz“ne symb“lami: 1ŁU, 6ŁU; 

2) zabud“wy usJug“wej - usJugi kultu religijneg“, “znacz“ny symb“lem 3ŁUK; 

3) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem 5.MW; 
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4) zieleni urządz“nej, “znacz“ne symb“lami: 2ŁźP, 4ŁźP; 

5) dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 7.KD-D, 8.KD-D. 

6Ł Oznaczenia cyfr“we wystę”ujące w symb“lach terenów, “ których m“wa w ust. 5 mają charakter 
”“rządk“wyŁ 

§ 2. Ilekr“ć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, ”rzy której m“we być zl“kaliz“wa-
ny budynek, wiata lub altana bez prawa jej przekraczania w kierunku linii r“zgraniczającej, ”rzy czym mo-
gą być usytu“wane ”rzed linią zabud“wy takie elementy architekt“niczne jak: balkon, wykusz, schody 
wej`ci“we, gzyms, “ka” dachu, rynna “raz inne elementy “ wysięgu nie większym niw 1,5 m; 

2) ”lanie ｭP“lna-1ｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
“bejmująceg“ “bszar ”“J“w“ny w Szczecinku ”“d nazwą ｭP“lna-1ｬ, “granicz“ny ulicami: K“J“brzeską, 
K“szaliLską i P“lną, uchwal“ny uchwaJą Nr XXI/223/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 
2004 rŁ, zmieni“ną uchwaJą Nr XXIII/225/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 wrze`nia 2008 r.; 

3) istniejących: dziaJkach bud“wlanych, systemach grzewczych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć stan tych 
elementów ”rzed wej`ciem w wycie zmiany ”lanu; 

4) “gr“dzeniu awur“wym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć “gr“dzenie, w którym udziaJ ”“wierzchni ”eJnej 
wyn“si mniej niw 50%Ł 

RozdziaJ II 

ZASADY I WARUNKI KSZTAITOWANIA PRZśSTRZśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“, warunków zag“s”“dar“wania 
terenów “raz “graniczeL w ich uwytk“waniu: 

1) d“”uszcza się, chyba, we w ustaleniach szczegóJ“wych “kre`l“n“ inaczej, wy”“sawenie wszystkich 
terenów w “biekty maJej architektury, altany, wiaty, “biekty infrastruktury technicznej, a takwe inne 
obiekty budowlane, w tym tymczas“we, wzb“gacające ich ”rzeznaczenie, których wys“k“`ć nie m“we 
być większa niw 5 m, z zastrzeweniem ”kt 2 i 6; 

2) dla budynków infrastruktury technicznej, z wyJączeniem inwestycji celu ”ubliczneg“ z zakresu 
Jączn“`ci ”ublicznej, “kre`la się: 

a) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja nadziemna, 

b) ge“metria dachów - dowolne; 

3) d“”uszcza się st“s“wanie d“w“lnych wskauników d“tyczących ”“wierzchni zabud“wy i po-
wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ dla dziaJek bud“wlanych ”rzeznacz“nych na cele infrastruktury 
technicznej, o których m“wa w § 5 pkt 2; 

4) d“”uszcza się st“s“wanie k“l“rystyki elewacji budynków zJ“w“nej maksymalnie z czterech k“l“rów; 

5) zakaz l“kalizacji “gr“dzeL wyk“nanych z ”refabrykatów bet“n“wych “d str“ny dróg, gdzie do-
”uszcza się realizację “gr“dzeL wyJącznie awur“wych “ wys“k“`ci d“ 1,5 m; 

6) zakaz l“kalizacji wiew, dzw“nnic, masztów, anten i innych k“nstrukcji, których wys“k“`ć lub Jącz-
na wys“k“`ć wraz z budynkami, na których m“gą być umieszcz“ne ”rzekracza 20 m, z wyJączeniem 
inwestycji celu publicznego z zakresu Jączn“`ci ”ublicznej, dla których d“”uszcza się ksztaJt“wanie wy-
s“k“`ci w s”“sób d“w“lny; 

7) zakaz l“kalizacji budynków garaw“wych i budynków g“s”“darczych, chyba, we w ustaleniach 
szczegóJ“wych “kre`l“n“ inaczej; 

8) nalewy uwzględnić “graniczenia wynikające z aktualnego zagospodarowania, w szczególn“`ci, 
z przebiegu gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nieniaŁ 

§ 4. Ustalenia w zakresie “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć m“gących zawsze i ”“tencjalnie znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wi-
sk“, “kre`l“nych w ”rze”isach szczególnych, z wyJączeniem l“kalizacji inwestycji celu ”ubliczneg“ i o ile 
w ustaleniach szczegóJ“wych nie “kre`l“n“ inaczej; 

2) st“s“wanie techn“l“gii za”ewniających “bniwenie emisji benz“(a)”irenu w przypadku lokalizacji 
usJug; 
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3) zakaz s”alania “d”adów drzewnych z zawart“`cią klejów i innych substancji chemicznych, z za-
strzeweniem § 6 pkt 9; 

4) nakaz wyw“wenia “d”adów k“munalnych zg“dnie z regulaminem utrzymania czyst“`ci i ”“rządku 
na terenie miasta Szczecinek; 

5) zag“s”“dar“wanie innych “d”adów niw wymieni“ne w pkt 4 zgodnie z ustawą “ odpadach. 

§ 5. Ustalenia w zakresie zasad scalania, ”“dziaJu i ”arametrów nieruch“m“`ci: 

1) nie wyznacza się “bszarów wymagających scalenia i ”“dziaJu nieruch“m“`ci na ”“dstawie ”rze”i-
sów “drębnych; 

2) d“”uszcza się ”“dziaJ terenów na ”“trzeby l“kalizacji “biektów infrastruktury technicznej, ”rzy 
czym ”“wierzchnia wydziel“nej dziaJki gruntu nie m“we być większa niw 0,02 ha. 

§ 6. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bud“wy systemów k“munikacji i infra-
struktury technicznej: 

1) ”“wiązanie “bszaru, “ którym m“wa w § 1 ust. 1 z ukJadem zewnętrznym ”“”rzez istniejące ulice: 
K“J“brzeską, P“lną, K“szaliLską (”“za zmianą ”lanu); 

2) “b“wiązek l“kalizacji stan“wisk ”“st“j“wych w granicach terenów w liczbie “kre`l“nej w ustale-
niach szczegóJ“wych na ”“trzeby n“wych budynków usJug“wych i mieszkalnych oraz w przypadku nad-
budowy i r“zbud“wy budynków usJug“wych i mieszkalnych, o ile ”r“wadzi t“ d“ wy“drębnienia n“wych 
l“kali mieszalnych lub usJug“wych, lub ”“większenia istniejących ”“wierzchni usJug; 

3) stanowiska postojowe w budynkach winny znajd“wać się w poziomach: kondygnacji podziem-
nych, ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej lub tew w ”“zi“mach wywszych k“ndygnacji, “ ile tak dopuszczo-
no w ustaleniach szczegóJ“wych; 

4) zaopatrzenie w w“dę z sieci w“d“ciąg“wej ø 300 w ulicy K“J“brzeskiej lub ø 150 w ulicy Polnej, 
z zastrzeweniem ”kt 11; 

5) “d”r“wadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej ø 500 w ulicy K“J“brzeskiej 
lub ø 200 w ulicy Polnej, z zastrzeweniem ”kt 11; 

6) odprowadzenie wód “”ad“wych systemem kanalizacji deszcz“wej ø 500-ø 750 w ulicy K“J“brze-
skiej lub ø 300 w ulicy Polnej, z zastrzeweniem ”kt 11, d“”uszcza się ”rzy tym “d”r“wadzenie wód “”a-
dowych powierzchniowo z terenów zieleni urządz“nej “raz z “biektów, “ których m“wa § 3 pkt 1; 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci niskieg“ lub `rednieg“ na”ięcia, z zastrzeweniem ”kt 11; 

8) zaopatrzenie w gaz z sieci niskieg“ lub `rednieg“ ci`nienia, z zastrzeweniem ”kt 11; 

9) wyk“rzystywanie d“ celów grzewczych sieci cie”lnych, gazu ziemneg“, ”“m” cie”Ja, “leju, energii 
sJ“necznej lub energii elektrycznej; d“”uszcza się wymianę istniejących uródeJ cie”Ja w postaci niskowy-
dajnych i nieek“l“gicznych k“tJów centralneg“ “grzewania na n“we, wys“k“s”rawne i ek“l“giczne uródJa 
cie”Ja na ”aliw“ staJe, st“sujące techn“l“gię za”ewniającą minimalne wskauniki emisji gazów i ”yJów; 

10) m“wliw“`ć d“cel“weg“ ”“dJączenia budynków w Jącza telef“niczne, telewizji kabl“wej, telein-
formatyczne i inne w zalewn“`ci “d ”“trzeb; 

11) d“”uszcza się bud“wę, ”rzebud“wę i r“zbud“wę systemów infrastruktury technicznej, w tym 
zmiany ”arametrów technicznych i kierunków “bsJugi terenówŁ 

RozdziaJ III 

SZCZśGÓIOWś ZASAŚY I WARUNKI KSZTAITOWANIA PRZśSTRZśNI 

§ 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U: 

1) przeznaczenie - zabud“wa usJug“wa; 

2) zasady ”“dziaJu ge“dezyjneg“ - d“”uszcza się ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane ”rzy za”ewnieniu: 

a) ”“wierzchni nie mniejszej niw 0,1500 ha, 

b) szer“k“`ci fr“ntu - “dcinka granicy ”rzylegJeg“ d“ dr“gi ”ublicznej - nie mniejszej niw 25 m, 

c) granic ”“dziaJu ”r“st“”adJych d“ linii r“zgraniczającej z ulicą P“lną (”“za zmianą ”lanu) z t“lerancją 
d“ 20°; 

3) warunki, o których m“wa w pkt 2 litŁ a, b nie d“tyczą ”rzy”adków ”“większenia istniejących dzia-
Jek bud“wlanych; 
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4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki usJug“we, 

b) wys“k“`ć budynków - do 14 m, 

c) liczba kondygnacji - d“ dwóch k“ndygnacji nadziemnych, 

d) ge“metria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”“Jaci ”“d kątem 20°-45°, 

e) powierzchnia zabudowy - d“ 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - “d 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 

g) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

h) zakaz lokalizacji woln“st“jących n“`ników reklam“wych “ Jącznej ”“wierzchni większej niw 20 m², 

i) zakaz lokalizacji wiat, z wyJączeniem zadaszeL stan“wisk ”“st“j“wych; 

5) “bsJuga k“munikacyjna: 

a) d“stę” d“ dr“gi ”ublicznej - d“ ulicy P“lnej lub ulicy K“J“brzeskiej (”“za zmianą ”lanu), 

b) ”ark“wanie ”“jazdów: 

- minimum jedn“ stan“wisk“ ”“st“j“we na kawde r“z”“częte 20 m² ”“wierzchni usJug handlu, 

- minimum jedn“ stan“wisk“ ”“st“j“we na kawde r“z”“częte 30 m² ”“wierzchni usJug innych niw 
handel; 

6) stawka procentowa jednorazowej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 30%. 

§ 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.ZP: 

1) przeznaczenie - zieleL urządz“na; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zieleL urządz“na “ charakterze publicznym, urządzenie w“dne (rów), kJadki, d“”uszcza się d“dat-
k“w“ szalet ”ubliczny, “biekty usJug handlu lub gastr“n“mii, 

b) wys“k“`ć budynków - do 5 m, 

c) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja nadziemna, 

d) ge“metria dachów - dowolne, 

e) powierzchnia zabudowy - d“ 2%, ”rzy czym Jączna ”“wierzchnia zabud“wy “biektów usJug handlu 
lub gastr“n“mii nie m“we być większa niw 100 m², 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 75%, 

g) szalet ”ubliczny, “biekty usJug handlu lub gastr“n“mii, “ których m“wa w lit. a winny być l“kali-
zowane w “dlegJ“`ci nie mniejszej niw 14 m “d linii r“zgraniczającej z ulicą P“lną (”“za ”lanem); 

3) “bsJuga k“munikacyjna: 

a) d“stę” d“ dróg ”ublicznych - d“ terenów: 7ŁKŚ-D, 8.KD-Ś “raz ulicy K“J“brzeskiej lub ulicy P“lnej 
(”“za zmianą ”lanu), 

b) ”ark“wanie ”“jazdów - d“”uszcza się wydzielenie stan“wisk ”“st“j“wych “ ”“wierzchni nie więk-
szej niw 10% ”“wierzchni terenu; 

4) stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

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

1) przeznaczenie - zabud“wa usJug“wa - usJugi kultu religijneg“; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynn“`ci religijnych, 

b) d“”uszcza się d“datk“wo poza budynkiem, o którym m“wa w lit. a: 

- t“warzyszący budynek z lokalami mieszkalnymi, 

- budynek gospodarczy, 

c) wys“k“`ć budynków: 

- budynki, z wyJączeniem g“s”“darczeg“ - do 15 m, ”rzy czym d“”uszcza się wiewe i sygnaturki 
o wys“k“`ci d“ 20 m, 
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- budynek gospodarczy - do 7 m, 

d) liczba kondygnacji: 

- budynki, z wyJączeniem g“s”“darczeg“ - do trzech kondygnacji nadziemnych, 

- budynek gospodarczy - jedna kondygnacja nadziemna, 

e) ge“metria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”“Jaci ”“d kątem 70° lub mniejszym, 

f) powierzchnia zabudowy - do 40%, przy czym powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nie 
m“we ”rzekraczać 50 m², 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 30%, 

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

i) dla czę`ci terenu, “kre`l“nej na rysunku zmiany ”lanu, znajdującej się w granicach strefy ograni-
czonej ochrony archeologiczno - k“nserwat“rskiej WIII, “kre`l“nej na rysunku zmiany ”lanu, “b“wiązuje: 

- ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 
z “d”“wiednim “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytków, 

- ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziemnych, 
na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytków; 

3) “bsJuga k“munikacyjna: 

a) d“stę” d“ dr“gi ”ublicznej - do terenu 7.KD-Ś lub d“ ulicy K“J“brzeskiej (”“za zmianą ”lanu), 

b) ”ark“wanie ”“jazdów - minimum jedno stanowisko postojowe: 

- na kawde r“z”“częte 100 m² ”“wierzchni usJug, 

- na kawdy l“kal mieszkalny; 

4) stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.ZP: 

1) przeznaczenie - zieleL urządz“na; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zieleL urządz“na “ charakterze ”ublicznym, d“”uszcza się d“datk“w“ wydzielenie stan“wisk ”o-
stojowych, 

b) powierzchnia zabudowy - do 7%, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 60%, 

d) dla czę`ci terenu, “kre`l“nej na rysunku zmiany ”lanu, znajdującej się w granicach strefy ograni-
czonej ochrony archeologiczno - k“nserwat“rskiej WIII, “kre`l“nej na rysunku zmiany ”lanu, “b“wiązują 
ustalenia, o których m“wa w § 9 pkt 2 lit. i; 

3) “bsJuga k“munikacyjna: 

a) d“stę” d“ dróg publicznych - do terenu 7.KD-Ś “raz d“ ulicy K“J“brzeskiej (”“za zmianą ”lanu), 

b) ”ark“wanie ”“jazdów - d“”uszcza się wydzielenie stan“wisk ”“st“j“wych “ ”“wierzchni nie więk-
szej niw 20% ”“wierzchni terenu; 

4) stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.MW: 

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady ”“dziaJu ge“dezyjneg“ - d“”uszcza się ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane ”rzy za”ewnieniu ”o-
wierzchni nie mniejszej niw 0,1000 ha; 

3) d“”uszcza się ”rzeznaczenie terenu d“ ws”ólneg“ zag“s”“dar“wania z terenem oznaczonym na 
rysunku ”lanu ｭP“lna-1ｬ symb“lem 1 MW (”“za zmianą ”lanu); 

4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wielorodzinne, 

b) wys“k“`ć budynków - do 10 m, 

c) liczba kondygnacji - do trzech kondygnacji nadziemnych, 

d) ge“metria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”“Jaci ”“d kątem 20°-45°, 
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e) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni dziaJki bud“wlanej, 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - “d 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 

g) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

h) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących n“`ników reklam“wych; zakaz l“kalizacji reklam o Jącznej ”o-
wierzchni większej niw 5 m², 

i) zakaz lokalizacji wiat; 

5) “bsJuga k“munikacyjna - d“stę” d“ dróg ”ublicznych - do terenu 8.KD-D oraz do terenu oznaczo-
neg“ na rysunku ”lanu ｭP“lna-1ｬ symb“lem KŚ-Ś (”“za zmianą ”lanu); 

6) stawka procentowa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.U: 

1) przeznaczenie - zabud“wa usJug“wa; 

2) zasady ”“dziaJu ge“dezyjneg“ - d“”uszcza się ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane ”rzy za”ewnieniu po-
wierzchni nie mniejszej niw 0,2000 ha; 

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki usJug“we, 

b) wys“k“`ć budynków - do 15 m, 

c) liczba kondygnacji - do trzech kondygnacji nadziemnych, 

d) ge“metria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”“Jaci ”“d kątem 30° lub mniejszym, 

e) powierzchnia zabudowy - d“ 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 20% powierzchni terenu, 

g) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

h) d“”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabud“wy, l“kalizację budynków `cianą bez “tw“rów “kien-
nych i drzwiowych w “dlegJ“`ci 1,5 m “d granicy dziaJki bud“wlanej lub ”rzy granicy, 

i) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących n“`ników reklam“wych “ Jącznej ”“wierzchni większej niw 20 m², 

j) dla czę`ci terenu, “kre`l“nej na rysunku zmiany ”lanu, znajdującej się w granicach strefy ograni-
czonej ochrony archeologiczno - k“nserwat“rskiej WIII, “kre`l“nej na rysunku zmiany ”lanu, “b“wiązują 
ustalenia, o których mowa w § 9 pkt 2 lit. i, 

k) d“”uszcza się ”rzedsięwzięcie m“gące ”“tencjalnie znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“ - stację 
paliw; 

4) “bsJuga k“munikacyjna: 

a) d“stę” d“ dr“gi ”ublicznej - do terenu 7.KD-Ś, d“”uszcza się d“j`cia “d ulicy K“szaliLskiej i K“Jo-
brzeskiej, 

b) ”ark“wanie ”“jazdów: 

- minimum jedn“ stan“wisk“ ”“st“j“we na kawde r“z”“częte 20 m² ”“wierzchni usJug handlu, 

- minimum jedn“ stan“wisk“ ”“st“j“we na kawde r“z”“częte 30 m² ”“wierzchni usJug innych niw 
handel, 

- d“”uszcza się l“kalizację stan“wisk postojowych w ”“zi“mach wszystkich k“ndygnacji budynków, 
jak równiew ”“wywej “statniej k“ndygnacji nadziemnej; 

5) stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 30%. 

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 7.KD-D: 

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) droga jednojezdniowa, 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 5%, 

c) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, nie mniejsza niw 15 m - zgodnie z rysunkiem 
zmiany planu; 
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d) dla czę`ci terenu, “kre`l“nej na rysunku zmiany ”lanu, znajdującej się w granicach strefy ograni-
czonej ochrony archeologiczno - k“nserwat“rskiej WIII, “kre`l“nej na rysunku zmiany ”lanu, “b“wiązują 
ustalenia, o których m“wa w § 9 pkt 2 lit. i; 

3) “bsJuga k“munikacyjna - ”“wiązania z terenem komunikacji - z ulicą K“J“brzeską (”“za zmianą ”lanu) 
oraz z terenami “znacz“nym na rysunku ”lanu ｭP“lna-1ｬ symb“lami: KŚ-Ś, 4KŚW (”“za zmianą ”lanu); 

4) stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 8.KD-D: 

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) droga jednojezdniowa, 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 5%, 

c) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, nie mniejsza niw 14 m - zgodnie z rysunkiem 
zmiany planu; 

3) “bsJuga k“munikacyjna - ”“wiązania z terenem komunikacji - z ulicą P“lną (”“za zmianą ”lanu) 
oraz z terenem “znacz“nym na rysunku ”lanu ｭP“lna-1ｬ symb“lem KŚ-Ś (”“za zmianą ”lanu); 

4) stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

RozdziaJ IV 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 15. Obszar, o którym m“wa w § 1 ust. 1 nie stan“wi gruntów r“lnych lub le`nychŁ 

§ 16. W granicach zmiany ”lanu traci m“c uchwaJa Nr XXI/223/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 
29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obej-
mująceg“ “bszar ”“J“w“ny w Szczecinku ”“d nazwą ｭP“lna-1ｬ, “granicz“ny ulicami: K“J“brzeską, K“sza-
liLską i P“lną (ŚzŁ UrzŁ W“jŁ źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 13, poz. 239) zmieni“na uchwaJą Nr XXIII/255/08 
Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 wrze`nia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 1866). 

§ 17. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi Miasta SzczecinekŁ 

§ 18. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-
jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“Ł 

 

 Przew“dniczący Rady Miasta  
 

MirosJaw WacJawski 
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ZaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XV/120/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 18 ”audziernika 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XV/120/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 18 ”audziernika 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XV/120/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 18 ”audziernika 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 przestrzen-
nym (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, Nr 153, poz. 901) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, c“ nastę”uje: 
Na ”“dstawie “`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag do projektu zmiany 
miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “bejmująceg“ “bszar ”“J“w“ny w Szczecinku pod 
nazwą ｭP“lna-1ｬ, “granicz“ny ulicami: K“J“brzeską, K“szaliLską i P“lną, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ 
wglądu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“ w dniach od 8 wrze`nia 2011 r. do 29 wrze`nia 
2011 rŁ, nie r“zstrzyga się “ sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XV/120/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 18 ”audziernika 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 i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (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, Nr 153, poz. 901) Rada Miasta Szczecinek r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb miesz-
kaLców, stan“wią zg“dnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmŁ) zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszej zmianie ”lanu, “bejmują trak-
t“wane jak“ zadania ws”ólne lub realiz“wane sam“dzielnie inwestycje w liniach r“zgraniczających zieleL 
urządz“ną i drogi publiczne - urządzenie, bud“wa i przebudowa wraz z “`wietleniem, uzbr“jeniem ”“d-
ziemnym, zielenią i innymi elementami wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszają-
cymi uciąwliw“`ć w r“zumieniu ”rze”isów o “chr“nie `r“d“wiska. 

§ 2. Wykaz terenów, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-
lewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symbol terenu Przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

 
1. 2.ZP 

zieleL urządz“na (urządzenie terenu zieleni z dopuszczeniem wykonania 
stanowisk postojowych) 

2. 4.ZP 
zieleL urządz“na (urządzenie terenu zieleni z dopuszczeniem wykonania 
stanowisk postojowych) 

3. 7.KD-D droga publiczna klasy dojazdowej (budowa drogi) 

4. 8.KD-D droga publiczna klasy dojazdowej (budowa drogi) 

§ 3. Opis realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Pra-
w“ bud“wlane, ustawą Praw“ zamówieL ”ublicznych, ustawą o sam“rządzie gminnym, ustawą o gospo-
darce k“munalnej, ustawą ”raw“ “chr“ny `r“d“wiska i ustawą o ud“stę”nianiu inf“rmacji o `r“d“wisku 
i jeg“ “chr“nie, udziale s”“JeczeLstwa w “chr“nie `r“d“wiska “raz “ “cenach “ddziaJywania na `r“d“wisk“ 
“raz ustawą o szczególnych zasadach ”rzyg“t“wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ”ublicznychŁ 
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2Ł S”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się 
”“stę”em techniczn“-technologicznym, zgodnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki (“kre-
`l“nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw“ “chr“ny `r“d“wiska - 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 gaz“wych, energii elektrycznej “kre`l“nej w § 2 
realiz“wane będą w s”“sób “kre`l“ny w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególni“nych 
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą d“ 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 majątk“we finans“wane z budwetu miasta ustala się c“r“cznie w uchwale budwet“wej 
2) wydatki majątk“we, których “kres realizacji ”rzekracza jeden r“k budwet“wy “kre`la ｭWieloletni Plan 

Inwestycyjnyｬ uchwal“ny ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury, “kre`l“ne w § 2 finans“wane będą ”rzez budwet miasta lub 
na podstawie ”“r“zumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacyjnej, “kre`l“ne w § 2, będą realiz“wane 
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę i zbioro-
wym “d”r“wadzeniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmŁ) ze `r“dków wJasnych ”rzedsię-
bi“rstwa w“d“ciąg“w“-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wiel“letnie ”lany r“zwo-
ju i m“dernizacji urządzeL w“d“ciąg“wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i “`wietlenia finans“wane bę-
dą na ”“dstawie 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.). 
2422
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