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 UCHWAŁA Nr XLIII/641/09
Rady Miejskiej w Słupsku
 z dnia 30 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima - A ”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 
i Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 20 ust. 1w związku 
z art. 27 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 i Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 
113 poz. 954 i 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. 147, Nr 201 poz 1237 i Nr 220 poz. 1413) Rada 
Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Stosownie do uchwały Nr XXII/296/08 Rady Miejskiej 
w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Tuwima”, uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Słupsku Nr XXXVIII/463/05 z dnia 30 marca 
2005 r., uchwala się zmianę powyższego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 
„Tuwima - A” w granicach opracowania oznaczonych 
na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2

Ustalenia planu wymienionego w § 1 są zgodne z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Słupska.

§ 3

1. Integralną część uchwały stanowi załącznik – rysunek 
planu wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. W granicach planu nie występują inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy.

3. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu 
nie wpłynęły uwagi.

§ 4

1. Obszar planu jest terenem jednorodnym w sposobie 
użytkowania i zagospodarowania – zgodnie z 
rysunkiem planu.

2. Wszystkie określenia zdefiniowane w planie należy 
rozumieć zgodnie z podaną definicją, niezależnie 
od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. 
W przypadku pozostałych określeń użytych, a nie 
zdefiniowanych w planie, obowiązują definicje z 
aktów prawnych obowiązujących w chwili uchwalania 
planu.

3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym 
planie:

1) Plan – ustalenia planu o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały,

2) Rysunek planu – rysunek planu na mapie w skali 1:
1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) Granice opracowania – granice opracowania pokazane 
na rysunku planu,

4) Teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 
o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie 
terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia 
sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi 
i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz 
zieleń urządzoną bądź krajobrazowo – ekologiczną,

5) Przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, 
które winno przeważać w danej jednostce planu 
wyznaczonej liniami rozgraniczającymi,

6) Przeznaczenie towarzyszące – przeznaczenie towarzy- 
szące przeznaczeniu podstawowemu, uzupełniające 
i występujące w związku z przeznaczeniem 
podstawowym nie zaś jako odrębne mogące 
występować samodzielnie na danym terenie,

7) Obowiązująca linia zabudowy – linia ograniczająca 
obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków i wyznaczająca przebieg lica budynku na 
odcinku minimum 50% długości lica budynku. Linia 
ta nie dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, 
logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, 
części podziemnych obiektów budowlanych oraz 
parterów budynków,

8) Powierzchnia zabudowy – suma powierzchni 
zabudowy budynków zlokalizowanych na działce 
budowlanej, terenie; do powierzchni zabudowy 
nie wlicza się powierzchni garaży i parkingów w 
kondygnacji podziemnej do 1,2 m nad poziomem 
terenu oraz stanowi zielony trawnik lub taras.

9) Usługi nieuciążliwe – usługi, których funkcjonowanie 
nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów 
dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych 
oddziaływań na środowisko poza zajmowanym 
obiektem; nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych 
odpadów; nie powoduje nieodwracalnych zmian w 
środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej 
działki; w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza 
warunków użytkowania terenów sąsiadujących; 
w szczególności nie przekracza dopuszczalnego 
poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczegółowymi; nie powoduje wibracji o natężeniu 
oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza 
na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane; 
nie powoduje powstawania promieniowania 
niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia 
i życia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska; 
nie powoduje emisji substancji zanieczyszczających 
powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych 
zapachów w ilościach ponadnormatywnych:
a) usługi w zakresie ogólnie przyjętego handlu 

detalicznego, z wyjątkiem handlu samochodami 
i motocyklami na otwartej przestrzeni (usługi typu 
auto-komis),

b) usługi gastronomiczne,
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c) usługi łączności, informacji i pocztowe,
d) usługi biurowe, pośrednictwa finansowego, 

prawne, administracyjne, z wyjątkiem usług 
pogrzebowych,

e) usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, medycz-
ne poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamknię-
tego,

f) usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem, tury-
styką i sportem oraz usługi w zakresie obsługi 
ruchu turystycznego, usługi hotelarskie,

g) kultury i rozrywki,
h) usługi z zakresu administracji i bezpieczeństwa 

publicznego,
i) usługi nauki i oświaty,
j) inne usługi nieuciążliwe.

10) Przepisy szczególne – przepisy obowiązujących 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

11) Reklama wielkogabarytowa – reklama o powierzchni 
przekraczającej 2m2,

12) Tymczasowe obiekty usługowo- handlowe – obiekty 
typu kiosk do sprzedaży prasy, nie związane trwale z 
gruntem, o powierzchni zabudowy nie przekraczają-
cej 10m2,

13) Ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717, z późn. zm.).

Rozdział II
Ustalenia ogólne dla terenów objętych granicami 

planu

§ 5

1. Ustala się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony na rysunku planu:

 1U- tereny zabudowy usługowej.
2. W ramach zagospodarowania wyżej wymienionego 

terenu dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów i urządzeń o przeznaczeniu towarzyszą-

cym przeznaczeniu podstawowemu,
2) wyodrębnionych terenów zieleni urządzonej w 

pasach drogowych,
3) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów przezna-
czenia podstawowego.

§ 6

Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obsza-
rze objętym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania lub różnych zasadach zagospodaro- 
wania,

2) obowiązujące linie zabudowy,
3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-

przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku 
planu,

4) ustalenia dla terenu zawarte w karcie terenu.

§ 7

1. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu wolno 
stojących masztów anten GSM.

2. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu 
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których, zgodnie z § 2. ust. 1. 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagane 

jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. Uciążliwość prowadzonej działalności 
winna zamykać się w granicach terenów, do których 
prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

3. Wody opadowe z parkingów po oczyszczeniu z 
substancji ropopochodnych należy odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej.

4. Ustala się, że funkcje i sposób ich realizacji na terenie 
objętym opracowaniem nie spowoduje:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze 

atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych,
3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym 

szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, 
stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, 
bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,

5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą 
równowagę systemu ekologicznego najbliższego 
otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości śro-
dowiska przyrodniczego.

§ 8

Na obszarze objętym planem występują obiekty wpi-
sane do ewidencji zabytków, którymi są kamienice przy 
ul. Deotymy 8 i 9.

Ustala się obowiązek przeprowadzenia archeolo-
gicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi, zgodnie z 
rysunkiem planu.

§ 9

Przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób 
zapewniający warunki publicznej aktywności, m.in. 
poprzez czytelną organizację ciągów pieszych, placów; 
wyposażenie przestrzeni w niezbędne obiekty małej 
architektury, urządzoną zieleń; zapewnienie odpowied-
niego oświetlenia przestrzeni i podświetlenie obiektów 
budowlanych,

§ 10

Przy obliczaniu parametru wielkości powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, nie 
uwzględnia się powierzchni kondygnacji podziemnych 
pod warunkiem, że górna krawędź stropu nie przekroczy 
wysokości 1,2 m powyżej naturalnej warstwicy terenu.

§ 11

1. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, 
terenów pod budynkami po obrysie tych budynków.

2. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów 
i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 12

1. Dla obszaru opracowania ilości nieskażonej wody 
pitnej i przemysłowej są wystarczające.

2. Obszar planu znajduje się na terenie obsługiwanym 
przez studnie awaryjne zapewniające dostawę 
nieskażonej wody pitnej i przemysłowej w okresie 
ograniczonych dostaw wody. Ich zdolność produkcyjna 
spełnia zapotrzebowanie w sytuacjach przewidzianych 
dla okresu ograniczonych dostaw wody.

3. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów 
zlokalizowanych na terenie objętym planem należy 
projektować w sposób umożliwiający szybkie 
przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej.

4. Dla całego obszaru opracowania zapewniona jest 
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słyszalność syreny alarmowej zlokalizowanych przy 
ul. Przemysłowej 114.

5. Dla obszaru opracowania zapewniona jest droga 
ewakuacyjna (ul.: Tuwima) na wypadek klęsk 
żywiołowych, katastrof lub wojny – zgodnie z planem 
Obrony Cywilnej Miasta Słupska cz. II.

6. Obiekty, których istnienie jest sprzeczne z ustaleniami 
planu mogą być użytkowane do czasu gdy możliwości 
formalno – prawne umożliwią ich likwidację i trwałe 
zagospodarowanie terenu.

§ 13

1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z ukła-

dem zewnętrznym oparte jest o drogi klasy G: ulicę 
Deotymy i ulicę Tuwima. Lokalizację zjazdów i wjaz-
dów należy uzgodnić z Zarządcą drogi publicznej,

2) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasady orga-
nizacji miejsc parkingowych przyjmować zgodnie 
ze wskaźnikami do obliczania zapotrzebowania 
inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych:
a) dla restauracji, kawiarni, barów – min. 24 miej-

sca postojowe na 100 miejsc konsumpcyjnych,
b) dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokac-

kich – min. 30 miejsc postojowych na 1000m2 
powierzchni użytkowej,

c) dla obiektów wystawowych, galerii – min. 20 
miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni 
użytkowej,

d) dla hoteli: 1 miejsce parkingowe na 3 pokoje.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) adaptuje się istniejącą sieć wodociągową w terenie 
objętym opracowaniem,

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągo-
wej, na zasadach określonych przez zarządzającego 
siecią.

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) adaptuje się istniejący system kanalizacji sanitarnej 

w terenie objętym opracowaniem,
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu 

objętego planem istniejącym systemem zbior-
czej kanalizacji sanitarnej do istniejącej miejskiej 
oczyszczalni na zasadach określonych przez zarzą-
dzającego siecią.

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód 
opadowych:
1) adaptuje się istniejącą kanalizację deszczową w 

terenie objętym opracowaniem,

2) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego 
systemu zbiorczej kanalizacji deszczowej na zasa-
dach określonych przez zarządzającego siecią,

3) wody opadowe z parkingów należy odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji 
ropopochodnych.

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) adaptuje się istniejący centralny system grzewczy 

oparty o produkcję ciepła przez jednostki wyspe-
cjalizowane,

2) zakaz stosowania paliw stałych; dozwala się sto-
sowanie rozwiązań indywidualnych w oparciu o 
ekologiczne nisko emisyjne czynniki grzejne np. 
olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa, 
pompy cieplne.

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną:
1) adaptuje się istniejący system uzbrojenia elektro-

energetycznego, który realizuje zapotrzebowanie na 
energię elektryczną zabudowy w terenie objętym 
opracowaniem,

2) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje usta-
lone planem zasilać liniami kablowymi niskiego 
napięcia przez zintegrowane złącza kablowe z 
układem pomiarowym.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) adaptuje się istniejącą sieć gazową w terenie obję-

tym opracowaniem,
2) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowniczej, 

na zasadach ustalonych przez zarządzającego 
siecią.

8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami - 
wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywnego 
postępowania z odpadami komunalnymi. Ustala się 
gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów stałych, 
ich wywóz przez specjalistyczne służby na wysypisko 
komunalne,

§ 14

1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania 
terenu do czasu realizacji ustaleń planu,

2. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospo- 
darowania i urządzania terenu w sposób niezgodny 
z ustalonym w planie.

§ 15

Ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy 
wyrażone są w karcie terenu.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 167 — 12607 — Poz. 3207

Rozdział IV
Ustalenia końcowe

§ 17

W granicach objętych niniejszym planem tracą moc 
ustalenia uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXVIII/
463/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Tuwima ” w Słupsku.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Słupska.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin


