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2. 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 ”óun. zm.), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu. 

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 energetyczne 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óun. zm.). 

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

w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

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

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ”óun. zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej, 

2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la Wieloletnia 
Prognoza Finansowa uchwalana ”rzez Radę Miasta. 

§ 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 przez Radę Miasta wieloletnie ”lany roz-

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

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane będą 
na podstawie 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 ”óun. zm.). 
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UCHWAIA NR XII/90/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭPilskaｬ w Szczecinku. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (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 123, poz. 803, 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 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Szczecinek uchwala, 

co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr L/513/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭPil-

skaｬ w Szczecinku oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania przestrzennego miasta Szczecinekｬ, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 marca 2011 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego tere-

nu ｭPilskaｬ w Szczecinku, zwaną dalej ｭplanemｬ. 

2. Granice obszaru o powierzchni 6,7 ha objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu. 
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3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) rysunek ”lanu zatytuJowany Zmiana miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu 
ｭPilskaｬ w Szczecinku, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący zaJącznik nr 1A; 

2) rysunek ”lanu zatytuJowany Zmiana miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu 
ｭPilskaｬ w Szczecinku, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący zaJącznik nr 1B; 

3) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinekｬ 
w skali 1: 10000, stanowiący zaJącznik nr 2; 

4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

”lanu, stanowiące zaJącznik nr 3; 

5) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakre-

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

stanowiące zaJącznik nr 4. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) budynku mieszkalno-usJugowym - nalewy ”rzez to rozumieć budynek mieszkalny, w którym ”o-

wierzchnia lokalu uwytkowego jest większa niw 30% ”owierzchni caJkowitej budynku; 

2) budynku pomocniczym - nalewy ”rzez to rozumieć budynek garawowy, budynek gos”odarczy lub 

budynek garawowo-gospodarczy; 

3) dziaJce budowlanej - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) drodze stanowiącej dojazd do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych - nalewy ”rzez to rozumieć 
drogę nie mającą charakteru drogi ”ublicznej, sJuwącą obsJudze komunikacyjnej dziaJek budowlanych, nie 
”osiadających bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię okre`lającą minimalną odlegJo`ć 
budynków od linii rozgraniczającej terenu; 

6) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć sumę ”owierzchni wszystkich budynków zlokali-
zowanych na dziaJce budowlanej, mierzoną ”o obrysie `cian zewnętrznych, bez schodów, ram”, tarasów, 
zadaszeL, wiatroJa”ów. 

§ 3. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysun-

ku planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN i 4MN; 

2) teren zabudowy usJugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 

symbolem 2U/MN; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem zabudowy usJugowej, oznaczony 
symbolem 5MN/U; 

4) teren zabudowy usJugowej, oznaczony symbolem 3U; 

5) teren lasu, oznaczony symbolem 6ZL; 

6) teren drogi publicznej, oznaczony symbolem 7KD-D. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) nakazuje się: 

a) lokalizację budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku 

planu, z uwzględnieniem ”ozostaJych ustaleL ”lanu, 

b) krycie dachów budynków mieszkalnych, mieszkalno-usJugowych i usJugowych o kącie nachylenia 
”oJaci dachowej większym niw 25º dachówką lub materiaJem dachówko-podobnym; 

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy większej niw 300 m², 

b) tymczasowych obiektów handlowo-usJugowych, 

c) stosowania materiaJów wykoLczeniowych `cian z tworzyw sztucznych, tJuczonego szkJa lub tJu-

czonej ceramiki; 

3) do”uszcza się lokalizację: 
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a) zabudowy na dziaJkach budowlanych z niezdefiniowanymi na rysunku planu liniami zabudowy, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

b) obiektów maJej architektury. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się: 

a) zagos”odarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, 

b) segregację, gromadzenie i zagos”odarowanie od”adów, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

c) zagos”odarowanie mas ziemnych ”owstaJych ”odczas ”rac budowlanych w granicach dziaJki bu-

dowlanej, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

d) na terenach: 1MN, 4MN, 5MN/U za”ewnienie do”uszczalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

e) na terenie 2U/MN zapewnienie do”uszczalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku jak dla terenów 
mieszkaniowo-usJugowych; 

2) zakazuje się: 

a) lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze lub ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
z wyjątkiem inwestycji celu ”ublicznego, 

b) stosowania w nowobudowanych budynkach, kotJów, ”ieców i trzonów kuchennych na ”aliwo staJe, 
z wyjątkiem ”aliw odnawialnych z biomasy; 

3) do”uszcza się stosowanie indywidualnych systemów ogrzewczych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 6. Nie ”odejmuje się ustaleL w zakresie: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 

2) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 

3) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie na ”odstawie 

”rze”isów odrębnych; 

4) s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów. 

§ 7. Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia ”ostę”owania scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci w rozumieniu ”rze”isów odrębnych. 

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt-

kowaniu ustala się: 

1) dla uródeJ haJasu związanych z zabudową usJugową, ograniczenie emisji haJasu w `rodowisku do 
warto`ci do”uszczalnych, na granicach terenu z zabudową wymagającą komfortu akustycznego w `ro-

dowisku, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

2) do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe, lokalizowanie za-

budowy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) lokalizację zabudowy od granic lasu w odlegJo`ci, nie mniejszej niw to wynika z ”rze”isów odręb-

nych i § 5 pkt 1 lit. a. 

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

1) nakazuje się: 

a) na terenie drogi ”ublicznej zachowanie ciągJo`ci ”owiązaL elementów ”asa drogowego, w szcze-

gólno`ci jezdni, `ciewek rowerowych i chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym ukJadem 
komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleL ”lanu, 

b) na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę za”ewnienie stanowisk ”ostojowych dla samochodów 
osobowych na dziaJce budowlanej, w Jącznej ilo`ci nie mniejszej niw: 

- 2 stanowiska na kawdy budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem miejsc ”ostojowych 

w garawach, 

- 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m² powierzchni uwytkowej usJug, 

c) ”owiązanie sieci infrastruktury technicznej z ukJadem zewnętrznym oraz za”ewnienie dostę”u do 
sieci, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
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d) ”rzebudowę na”owietrznych linii elektroenergetycznych wyJącznie na kablowe ”rowadzone w te-

renach dróg, 

e) od”rowadzanie `cieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, 

f) zagos”odarowanie wód o”adowych i rozto”owych bez”o`rednio na dziaJce budowlanej lub od”ro-

wadzanie ich do sieci kanalizacji deszczowej, 

g) zaopatrzenie w wodę ”itną z sieci wodociągowej, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych na”owietrznych sieci infrastruktury technicznej; 

3) do”uszcza się: 

a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w szczególno`ci sieci: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i cieplnej, 

b) lokalizację indywidualnych ujęć wody, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

c) na terenach 2U/MN i 3U lokalizację stacji transformatorowych SN/nn, 

d) w przypadku lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych, o których mowa w lit. c wy-

dzielenie dziaJki budowlanej nie większej niw 50 m², o powierzchni zabudowy do 100% oraz z zapewnie-

niem dostę”u do drogi ”ublicznej. 

§ 10. W ”lanie ustala się stawki ”rocentowe stanowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w wysoko`ci 30%. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN o powierzchni 3,94 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) budynków ”omocniczych, 

b) sieci infrastruktury technicznej, 

c) dróg stanowiących dojazd do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych; 

3) powierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 2000 m²; 

4) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 22 m; 

5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) lokalizację budynków mieszkalnych wyJącznie jako wolno stojących, 

b) lokalizację na jednej dziaJce budowlanej nie więcej niw jednego budynku mieszkalnego, 

c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 15% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

e) zachowanie stawu 

f) wysoko`ć zabudowy: 

- dla budynków mieszkalnych do 10 m, ”rzy czym nie więcej niw dwie kondygnacje nadziemne, z do-

puszczeniem trzeciej w formie ”oddasza uwytkowego, 

- dla budynków ”omocniczych do 5 m, 

g) kąt nachylenia ”oJaci dachowych: 

- od 25º do 45º dla budynków mieszkalnych, 

- dowolny dla budynków ”omocniczych; 

6) dostę” do drogi ”ublicznej zlokalizowanej ”oza granicami ”lanu; 

7) dla dróg, o których mowa w pkt 2 lit. c szeroko`ć nie mniejszą niw 6 m. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/MN o powierzchni 0,54 ha ustala się: 

1) zabudowę usJugową; 
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2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych o Jącznej ”owierzchni uwytkowej 
nie większej niw 49% ”owierzchni uwytkowej wszystkich budynków na dziaJce budowlanej, 

b) budynków ”omocniczych, 

c) sieci infrastruktury technicznej, 

d) jednej drogi stanowiącej dojazd do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 2000 m²; 

4) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 22 m; 

5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) lokalizację budynków, o których mowa w pkt 2 lit. a wyJącznie jako wolno stojących, 

b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

d) wysoko`ć zabudowy: 

- dla budynków usJugowych lub mieszkalno-usJugowych do 12 m, ”rzy czym nie więcej niw trzy kon-

dygnacje nadziemne; 

- dla budynków mieszkalnych do 10 m, ”rzy czym nie więcej niw dwie kondygnacje nadziemne, z do-

puszczeniem trzeciej w formie ”oddasza uwytkowego, 

- dla budynków ”omocniczych do 5 m, 

e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych: 

- od 25º do 45º dla budynków usJugowych, mieszkalno-usJugowych lub mieszkalnych, 

- dowolny dla pomocniczych; 

6) dostę” do drogi ”ublicznej zlokalizowanej ”oza granicami ”lanu, 

7) dla drogi, o której mowa w pkt 2 lit. d szeroko`ć nie mniejszą niw 6 m. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U o powierzchni 0,26 ha ustala się: 

1) zabudowę usJugową; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) budynków ”omocniczych, 

b) masztu radiokomunikacyjnego, 

c) sieci infrastruktury technicznej; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej równą ”owierzchni terenu; 

4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) lokalizację nie więcej niw dwóch budynków na terenie, 

b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 25% terenu, 

c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 30% terenu, 

d) wysoko`ć zabudowy: 

- dla budynków usJugowych do 10 m, 

- dla budynków ”omocniczych do 5 m, 

- dla masztu radiokomunikacyjnego do 50 m, 

e) dowolny kąt nachylenia ”oJaci dachowych; 

5) dostę” ”rzez drogę le`ną do drogi ”ublicznej zlokalizowanej ”oza granicami ”lanu. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN o powierzchni 0,13 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) budynków ”omocniczych, 

b) sieci infrastruktury technicznej; 
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3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej równą ”owierzchni terenu; 

4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) lokalizację budynków mieszkalnych wyJącznie jako wolno stojących, 

b) lokalizację nie więcej niw jednego budynku mieszkalnego, 

c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 20% ”owierzchni terenu, 

d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 50% ”owierzchni terenu, 

e) wysoko`ć zabudowy: 

- dla budynków mieszkalnych do 9 m, ”rzy czym nie więcej niw dwie kondygnacje nadziemne, 

- dla budynków ”omocniczych do 5 m, 

f) kąt nachylenia ”oJaci dachowych: 

- dla budynków mieszkalnych od 25º do 45º, 

- dla budynków ”omocniczych do 45º; 

5) dostę” do terenu 7KD-D. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN/U o powierzchni 0,07 ha ustala się: 

1) teren ”rzeznaczony do ”odziaJu na dziaJki sJuwące ”ole”szeniu warunków zabudowy dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem zabudowy usJugowej zlokalizowanej ”oza granicami ”lanu; 

2) zakaz lokalizacji budynków; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 

4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 50% ”owierzchni terenu. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6ZL o powierzchni 1,73 ha ustala się: 

1) ”rowadzenie gos”odarki le`nej, zgodnie z ”lanem urządzenia lasu; 

2) dopuszczenie: 

a) zalesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) lokalizacji urządzeL turystycznych, 

c) lokalizacji dróg technicznych dla sJuwb le`nych oraz dróg ”ieszych lub `ciewek rowerowych; 

3) w ”rzy”adku zalesienia, dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych; 

4) zakaz lokalizacji budynków. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KD-D o powierzchni 0,02 ha ustala się: 

1) fragment drogi klasy dojazdowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodną z rysunkiem planu; 

3) zagospodarowanie terenu w formie placu do zawracania samochodów; 

4) do”uszcza się lokalizację: 

a) jezdni i chodników, 

b) pieszo-jezdni, 

c) `ciewki rowerowej, 

d) sieci infrastruktury technicznej. 

§ 18. 1. W uchwale Nr XXXIX/364/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭPilskaｬ w Szczecinku (Dz. Urz. 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 93, poz. 1738), zmienionej uchwaJą Nr XV/145/07 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 5, 

poz. 142), uchwaJą Nr XXXVIII/399/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 ”audziernika 2009 r. (Dz. Urz. 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 93, poz. 2650) oraz uchwaJą Nr XLII/449/10 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r., (Dz. Urz. Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 21, poz. 447) 

zmienia się § 15 w s”osób nastę”ujący: 

1) w pkt 3 lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

ｭ- minimalną ”owierzchnię dziaJki 600 m²ｬ; 
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2) uchyla się pkt 4 lit. a. 

2. Rysunek planu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie ulega zmianie. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia koLcowe 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 20. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek. 

§ 21. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

MirosJaw WacJawski 
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ZaJącznik nr 1A 

do uchwaJy Nr XII/90/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1B 

do uchwaJy Nr XII/90/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XII/90/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XII/90/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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 rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego terenu ｭPilskaｬ w Szczecinku wniesiono uwagi: 

- w dniu 13 czerwca 2011 r. dotyczącą terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 3U; 
- w dniu 14 czerwca 2011 r. dotyczącą usunięcia § 19. 

S”osób rozstrzygnięcia ww. uwagi zgodny jest z ｭWykazem uwag wniesionych do wyJowonego do ”u-

blicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭPilskaｬ 
w Szczecinkuｬ, stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XII/90/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
oraz o 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; 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 okre`la nastę”ujący s”osób realizacji in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewy do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich fi-

nansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców, stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óun. zm.) zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w ”lanie, obejmują, traktowane jako za-

dania ws”ólne lub realizowane samodzielnie, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczegól-

nych dróg ”ublicznych, w tym: budowę lub modernizację dróg wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”od-

ziemnym, `ciewkami rowerowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi 
uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska. 

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

lewące do zadaL wJasnych gminy: 

L.p. Symbole terenów Przeznaczenie terenu 

1 7 KD-D droga publiczna klasy dojazdowej 
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§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Prawo 
budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce 

komunalnej, ustawą Prawo ochrony `rodowiska, ustawą o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego 

ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko 
oraz ustawą o szczególnych zasadach ”rzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ”ublicznych. 

2. 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 ”óun. zm.), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu. 

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 energetyczne 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óun. zm.). 

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

w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

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

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ”óun. zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej, 

2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la Wieloletnia 
Prognoza Finansowa uchwalana ”rzez Radę Miasta. 

§ 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 plany roz-

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

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane będą 
na podstawie 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 ”óun. zm.). 
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