
Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 123 ｦ 16490 ｦ Poz. 2226 

 

2226 
2226 

UCHWAIA NR XII/82/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

 z dnia 27 wrze`nia 2Ń11 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ｭPort Iｬ. 

ŚziaJając na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159Ł), uchwaJy Nr XXX/238/08 Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 28 ”audziernika 2008 r., zmienionej uchwaJą Nr XLVII/359/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Rada 

Miejska w Policach uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXX/238/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 ”audziernika 2008 r., 

zmienionej uchwaJą Nr XLVII/359/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Police ”rzyjętym uchwaJą Rady 
Miejskiej w Policach Nr XI/88/03 z dnia 8 lipca 2003 r. Rady Miejskiej w Policach, uchwala się miejscowy 
”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w gminie Police, zwany dalej planem. Na 

”otrzeby ”lanistyczne nadaje mu się nazwę ｭPort Iｬ oraz oznaczenie literowe obszar ｭAｬ. 

2. Przedmiotem niniejszego miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego są tereny o funkcji 

usJugowej, tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, tereny ”ortowe, tereny infrastruktury 
”ortowej, tereny obiektów ”rodukcyjno-usJugowych, tereny rekreacji nadwodnej, tereny zieleni i wód 
wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjnąŁ 

3. Obszar planu obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 1001 ha ”oJowony w mie`cie Police ograniczony 
od wschodu - granicą morskich wód wewnętrznych na Kanale Polickim, od ”óJnocy - linią brzegową rzeki 
Gunicy, od zachodu ul. Jasienicką, a nastę”nie linią kolejową relacji Police - Trzebiew, od ”oJudnia ulicą 
StanisJawa Śubois, terenami zabudowy wzdJuw ulicy Ko`ciuszki oraz KanaJem Iar”ia wraz z jego ”óJnocną 
odnogą, z wyJączeniem czę`ci terenów z istniejącymi rurociągami amoniaku i kwasu siarkowego. 

4Ł źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) integralnie związane z uchwaJą rysunki miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w skali 

1:2000, stanowiące zaJącznik nr od 1 do 4; 

2) wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Police, sta-

nowiący zaJącznik nr 5; 

3) rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, stanowiące zaJącznik nr 6; 

4) rozstrzygnięcia w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 7. 

5Ł Ustalenia ”lanu miejscowego sformuJowano w formie: 

1) ustaleL wstę”nych, w których okre`lono: 
a) zasady konstrukcji ustaleL ”lanu, 
b) podstawowe funkcje na jakie przeznaczono tereny w planie, 

c) definicje ”ojęć uwytych w planie; 

2) ustaleL ogólnych obowiązujących na caJym obszarze ”lanu; 
3) ustaleL szczegóJowych obowiązujących dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych; 
4) ”rze”isy koLcoweŁ 

Ustalenia wstę”ne 

§ 2. 1Ł Obszar objęty ”lanem zostaJ ”odzielony na 83 tereny elementarneŁ 

2Ł Przez teren elementarny rozumie się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych za-

sadach zagos”odarowania, ”rzeznaczony ”od okre`loną gru”ę funkcji wedJug klasyfikacji okre`lonej 
w § 3 ust. 1. 

3Ł Kawdy teren elementarny oznaczono symbolem cyfrowo-literowym, który stanowi tzwŁ symbol te-

renuŁ Pierwsza liczba oznacza numer kolejny terenu, symbole literowe oznaczają ”rzeznaczenie terenu 
wedJug klasyfikacji okre`lonej w § 3 ust. 1. 
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4Ł Symbole terenów elementarnych ”osiadają dodatkowe oznaczenie 12 Prt, z wyjątkiem terenów 
komunikacji, które ”osiadają dodatkowe oznaczenie 12-Ł Tereny komunikacji ”osiadają takwe osobną nu-

meracjęŁ 

5Ł Śla kawdego terenu elementarnego obowiązuje suma ustaleL ogólnych, szczegóJowych i koLcowychŁ 

6Ł Na rysunku ”lanu zawarto nastę”ujące ustalenia ”lanu: 

1) granice planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) oznaczenia identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi - symbole cyfrowo-

literowe, zawierające oznaczenie 12 Prt (lub 12 - dla terenów komunikacji), numer terenu i symbole li-

terowe zawierające symbol ”rzeznaczenia ”odstawowego wedJug klasyfikacji okre`lonej w § 3 ust. 1; 

5) symbole graficzne oznaczające obowiązujące elementy zagos”odarowania ”owierzchniowe, liniowe 
lub ”unktowe, których wydzielenie liniami rozgraniczającymi jest niemowliwe lub niecelowe - obszary 

cenne dla awifauny, `ciewki rowerowe ”rzebiegające w terenach ”rzestrzeni ”ublicznych, których 
”rzebiegi są orientacyjne, do s”recyzowania w projekcie zagospodarowania terenu; 

7Ł Na rysunku ”lanu oznaczono granice terenów i oznaczenia obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ 

8Ł PozostaJe oznaczenia na rysunku ”lanu stanowią informacje nie będące ustaleniamiŁ Są to: 

1) granice zaJączników graficznych, 
2) ”ro”onowane ”odziaJy, 
3) proponowane dojazdy, 

4) proponowane strefy zieleni do urządzenia oraz zieleni ochronnej o funkcji izolacyjnej, 

5) granice waJów ”rzeciw”owodziowych źakJadów Chemicznych Police, 
6) granice rezerwy terenu dla docelowego ukJadu komunikacyjnego (”rze”rawa ”rzez Odrę), 
7) ”ro”onowany ukJad torowyŁ 

§ 3. 1. Na ”otrzeby niniejszego ”lanu ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów: 

1) usJugi oznaczone na rysunku symbolem U - tereny zabudowy usJugowej nieuciąwliwej; na terenach 
02U, 03U i 04U do”uszcza się budowę mieszkania integralnie związanego z ”rowadzoną dziaJalno`cią; 

2) tereny rekreacji nadwodnej - oznaczone na rysunku symbolem RN - obiekty budowlane i urządzenia 
terenowe sJuwące wy”oczynkowi i rekreacji nadwodnejŁ Śo”uszcza się: usJugi związane z obsJugą ko-

rzystających z usJug wy”oczynku i rekreacji; 

3) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oznaczone na rysunku symbolem P - tereny 

przeznaczone pod funkcje gospodarcze z zakresu ”rodukcji, skJadów, baz i magazynów; do”uszcza 
się maszty dla urządzeL telefonii komórkowej, obiekty kolejowego trans”ortu wewnątrzzakJadowego, 
drogi, obiekty cie”Jownictwa, elektroenergetyki, wodne, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyj-

ne oraz inne obiekty infrastrukturalne ”rzeznaczone do obsJugi funkcji ”rodukcyjnych; 
4) tereny portowe oznaczone na rysunku planu symbolem PM - tereny portowe, infrastruktury stocz-

niowej, obiektów, urządzeL i instalacji ”ortowych (infrastruktury ”ortowej), skJadów i magazynów, 
usJug związanych z dziaJalno`cią ”ortu oraz innej zabudowy związanej z portowym przeznaczeniem 

terenu; 

5) tereny infrastruktury portowej oznaczone na rysunku planu symbolem PI - tereny infrastruktury por-

towej, stoczniowej, urządzeL i instalacji ”ortowych oraz innych obiektów związanych z portowym 

przeznaczeniem terenu; 

6) tereny obiektów ”rodukcyjno-usJugowych oznaczone na rysunku symbolem PU - tereny przeznaczone 

pod funkcje gospodarcze z zakresu ”rodukcji, skJadów, baz i magazynów; do”uszcza się obiekty 
usJugowe niekolidujące z ”rzemysJowym charakterem terenu; do”uszcza się maszty dla urządzeL tele-

fonii komórkowej, obiekty kolejowego trans”ortu wewnątrzzakJadowego, drogi, obiekty cie”Jownic-

twa, elektroenergetyki, wodne, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne oraz inne obiekty infra-

strukturalne ”rzeznaczone do obsJugi funkcji ”rodukcyjno-usJugowych; 
7) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku symbolami: 

a) O - gospodarowanie odpadami - tereny skJadowisk od”adów ”o”rodukcyjnych, 
b) K - kanalizacja - tereny oczyszczalni `cieków, 
c) E - elektroenergetyka, 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 123 ｦ 16492 ｦ Poz. 2226 

 

8) tereny zieleni i wód oznaczone na rysunku symbolami: 

a) Z - tereny zieleni, w tym naturalne zadrzewienia i zakrzewienia oraz zbiorniki wodne i cieki wraz 

z zielenią ”rzywodną; do”uszcza się urządzanie dojazdów i realizację obiektów kolejowego trans-

”ortu wewnątrzzakJadowego; do”uszcza się takwe realizację inwestycji związanych z utrzyma-

niem i rozwojem istniejących obiektów, urządzeL i instalacji technicznych, 

b) WS - tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych - rzeki, stawy, strumienie, kanaJy, 
c) WM - tereny wód ”owierzchniowych morskich - docelowo tereny morskich wód wewnętrznych. 

9) tereny komunikacji oznaczone na rysunku symbolami: 

a) KDZ - publiczne ulice zbiorcze, 

b) KDL - publiczne ulice lokalne, 

c) KDD - publiczne ulice dojazdowe, 

d) KDX - ”ubliczne ciągi ”ieszo-jezdne, 

e) KDW - drogi wewnętrzneŁ 

2Ł Wyja`nienie ”ojęć uwytych w niniejszym planie. 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, których nie nalewy ”rzekraczać ”rzy lokalizacji `cian nowych 
budynków oraz rozbudowie istniejących; do”uszcza się wysunięcie ”rzed linię zabudowy czę`ci 

obiektu (np.: w postaci ryzalitu, wykusza, balkonu, loggii lub innej) o kubaturze nie większej niw 40 m³, 
jednak wysunięcie to nie mowe być większe niw 1,5 m, z zastrzeweniem zachowania minimalnych od-

legJo`ci od granicy dziaJki, wynikających z ”rze”isów techniczno - budowlanych; linie zabudowy nie 

dotyczą ”ortierni, oraz innych obiektów sJuwących celom kontroli dostę”u i ochrony terenu o kubatu-

rze nie większej niw 80 m³; 
2) szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej - szeroko`ć dziaJki, którą nalewy mierzyć wzdJuw ulicy 

”ublicznej lub drogi wewnętrznej; dla dziaJek narownych szeroko`ć frontu ustaloną w pkt 4 kart tere-

nów nalewy dostosować do jednej z ulic lub dróg wewnętrznych, ”rzy których zlokalizowana jest 
dziaJka; 

3) usJugi nieuciąwliwe - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi, których funkcjonowanie: 
a) nie powoduje kolizji z funkcją mieszkaniową, 
b) nie ”owoduje ”rzekroczenia wadnego z ”arametrów do”uszczalnego ”oziomu szkodliwych lub 

uciąwliwych oddziaJywaL na `rodowisko, 
c) nie jest uródJem uciąwliwych lub szkodliwych od”adów, nie ”owoduje nieodwracalnych zmian 

`rodowiska ”rzyrodniczego w obrębie zajmowanej dziaJki, 
d) ani w waden inny oczywisty s”osób nie ”ogarsza warunków uwytkowania terenów sąsiadujących 

n”Ł ”rzez emisję nie”rzyjemnych za”achów, dymów, skJadowanie nieestetycznych od”adów na 
otwartej przestrzeni; 

4) wielko`ć ”owierzchni zabudowy - stosunek procentowy powierzchni zabudowy wszystkich budyn-

ków znajdujących się na danej dziaJce do ”owierzchni dziaJki; do obliczenia wielko`ci ”owierzchni za-

budowy nalewy ”rzyjąć fragment ”owierzchni dziaJki znajdujący się w liniach rozgraniczających terenu 
elementarnego ”rzeznaczonego ”od zabudowę; 

5) wymagania parkingowe - wymagana minimalna ilo`ć miejsc ”ostojowych, którą nalewy za”ewnić na 
terenie dziaJki budowlanej; 

6) wysoko`ć zabudowy - ”ionowy wymiar budynków mierzony od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku, do kalenicy bądu najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; dla budowli oraz 
urządzeL technicznych, w tym urządzeL ”rzeJadunkowych nie okre`la sięŁ 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nie wyznacza się linii zabudowy, wielko`ci ”okrycia dziaJki zabudową oraz udziaJu ”owierzchni biolo-

gicznie czynnej na terenach komunikacyjnych (KD) a takwe nie wyznacza się wielko`ci ”okrycia dziaJki 
zabudową oraz udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej na terenach ”rzeznaczonych ”od infrastruk-

turę techniczną (O - gospodarowanie odpadami, K - kanalizacja - tereny oczyszczalni `cieków); 
2) na obszarze ”lanu nie wystę”ują tereny wymagające okre`lenia s”osobu i terminu tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania; 
3) dla terenów U, P, PU, PM, K, O do”uszcza się dowolne sytuowanie ”ortierni, oraz innych obiektów 

sJuwących celom kontroli dostę”u i ochrony terenu o kubaturze nie większej niw 80 m³ niezalewnie od 
wyznaczonych linii zabudowy; 

4) na terenach inwestycyjnych w”rowadza się zalecenie stosowania technologii ekologicznych; 
5) na terenach inwestycyjnych ”oJowonych w granicach, lub sąsiadujących z obszarami Natura 2000 

realizowane zagos”odarowanie nie ”owinno znacząco oddziaJywać na `rodowiskoŁ 
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2. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

Śla terenów dróg ”ublicznych (KŚź, KŚL, KŚŚ), które nalewą do ”rzestrzeni ”ublicznych nalewy ”rze-

widzieć obiekty maJej architektury, urządzenie zieleni oraz udogodnienia dla osób nie”eJnos”rawnychŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci wzdJuw linii rozgraniczających tereny elementarne niezalewnie 

od ustaleL zawartych w ustaleniach szczegóJowych dla terenów elementarnych; 
2) minimalne wielko`ci dziaJek budowlanych oraz szeroko`ci frontu wydzielanych dziaJek nie dotyczą 

dziaJek wydzielanych ”od infrastrukturę drogową i techniczną (”od sieci, urządzenia lub budynki), a tak-

we dziaJek wydzielanych w związku z ”orządkowaniem stanu ”rawno-wJasno`ciowego nieruchomo`ci; 
3) szczegóJowe zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ustaleniach w kartach terenów dotyczą 

nowych wydzieleL; 
4) na obszarze planu nie wystę”ują tereny wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w granicach 

planu (ul. Dubois 1) wystę”uje obiekt o cechach zabytku ”ozostający w ewidencji konserwatora zabyt-

ków - obowiązuje ochrona bryJy budynku, ksztaJtu dachu, roz”lanowania, ”ro”orcji i ksztaJtu otworów 
okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (n”Ł: gzymsów, cokoJów, sztukaterii, ”ortali, stolarki 
okien i drzwi). 

5. Zasady zagospodarowania dla terenów i obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”odsta-

wie odrębnych ”rze”isów, uwzględnione zostaJy w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych tere-

nów elementarnych. Tereny ”odlegające ochronie: 

1) w zakresie ochrony `rodowiska: 
a) dla terenu źakJadów Chemicznych ｭPoliceｬ SŁAŁ obowiązuje ”ozwolenie zintegrowane na ”rowa-

dzenie instalacji na terenie ZCH ｭPoliceｬ S.A. - obecnie Decyzja Nr SR-_-6/6619/1/04 z dnia 27 lu-

tego 2004 r. z ”óuniejszymi zmianami, 
b) w ”lanie wskazano waJy ”rzeciwpowodziowe IV klasy - stosuje się ”rze”isy odrębne, 
c) w ”lanie wskazano granice obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi w przypadku 

zniszczenia waJów ”rzeciw”owodziowych, 
d) w ”lanie wskazano granice obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi o prawdopodo-

bieLstwie wystą”ienia 1%, 
e) na terenie ”lanu znajdują się obszary szczególnego zagrowenia ”owodzią - stosuje się ”rze”isy od-

rębne, 
f) w ”lanie wskazano obszar Natura 2000 (wg listy rządowej), Ostoja Police-KanaJy (kod obszaru 

PLH 320015) - stosuje się ”rze”isy odrębne, 
g) w ”lanie wskazano obszar Natura 2000 (wg listy rządowej), Ostoja Police-KanaJy (kod obszaru 

PLH 320015) - stosuje się ”rze”isy odrębne, 
h) w ”lanie wskazano stanowiska gatunków chronionych ro`lin i zwierząt - stosuje się przepisy od-

rębne, 
i) do”uszcza się wznoszenie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasię-

gu uciąwliwego oddziaJywania ”od warunkiem zastosowania `rodków technicznych zmniejszają-
cych te uciąwliwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego w przepisach; 

2) w zakresie ochrony dóbr kultury: 
a) w ”lanie wskazano obiekt ”ozostające w ewidencji konserwatora zabytków - stosuje się ”rze”isy 

z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

3) w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) czę`ć terenów obszaru planu graniczy z terenami kolejowymi - stosuje się ”rze”isy z zakresu 

transportu kolejowego w tym ”rze”isy okre`lające minimalne odlegJo`ci dla zabudowy i zagospo-

darowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru kolejowego, 

b) na wypadek awarii sieci wodociągowej obowiązuje za”ewnienie ze uródeJ zastę”czych ciągJo`ci 
dostaw wody ”itnej dla ludno`ci oraz wody dla ”otrzeb urządzeL s”ecjalnych do likwidacji ska-

weL, a takwe do celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami z zakresu bez-

”ieczeLstwa i obronno`ci ”aLstwa; 
c) czę`ć terenu znajduje się w granicach portu morskiego w Policach - stosuje się ”rze”isy odrębne, 
d) na terenie ”lanu wskazano znaki nawigacyjne dróg morskich - stosuje się ”rze”isy odrębneŁ 
e) stosuje się ”rze”isy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
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4) w zakresie infrastruktury bez”ieczeLstwa weglugi w obrębie ”ortu morskiego w Policach: 

a) obiekty widoczne z obszaru morskich wód wewnętrznych nie mogą sugerować oznakowania na-

wigacyjnego swoją formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia `wiateJ jak równiew utrudniać 
identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, 

b) o`wietlenie terenu i obiektów nie mowe nie mowe ”owodować ”adania ”romieni `wietlnych bez-

”o`rednio na akwen w s”osób ”owodujący ｭo`le”ianieｬ nawigatorów jednostek ”Jywających lub 
”od`wietlania tJa niekorzystnie w”Jywającego na widzialno`ć `wiateJ znaków nawigacyjnych, 

c) nalewy za”ewnić strefę ochrony eks”ozycji (wizury) staw nabiewnikowych ”o”rzez zakaz ”rzesJa-

niania staw nabiewnikowych bądu utrudniania identyfikacji przez obiekty budowlane oraz poprzez 

”rowadzenie ”rzycinek ro`linno`ci w ”asie dziaJania nabiewnika, 
d) nalewy za”ewnić dostę” sJuwb technicznych do staw nabiewnikowych w celu przeprowadzania 

”rac konserwatorskich, kontroli ich dziaJania i innych ”rac umowliwiających ich ”rawidJowe funk-

cjonowanie, 

e) nalewy za”ewnić zasilanie elektryczne znaków nawigacyjnych; 

6. źasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 

a) publiczne ulice: ulice zbiorcze 01-03KŚź, oraz lokalna 04KŚL stanowią gJówne elementy ukJadu 
komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem, 

b) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego na obszarze objętym ”lanem z ukJadem zewnętrznym za-

”ewniają ulice zbiorcze 01-03KDZ, 

c) obowiązuje zakaz urządzania miejsc ”ostojowych na terenach ulic zbiorczych KŚź, 
d) ”owiązania ukJadu komunikacji kolejowej na obszarze objętym ”lanem z ukJadem zewnętrznym 

za”ewnia obecnie linia kolejowa relacji Szczecin GJówny - Trzebiew SzczeciLski oraz linia kolejowa 
Police - Police Chemia, docelowo tzw. ｭźachodnie Obej`cie Kolejowe Miasta Szczecinaｬ, biegną-
ce ”rzez Stobno, Redlicę, i Tanowo, do Polic, 

e) w terenach komunikacji do”uszcza się skrzywowania z rurociągami ”rzesyJowymi surowców i pro-

duktów ”od warunkiem zastosowania technologii za”ewniającej bez”ieczeLstwo uwytkownikom 

dróg, do”uszcza się skrzywowania torów bocznicy z drogami w jednym lub w dwu poziomach, 

f) ”arametry techniczne dla dróg i ulic okre`lone w kartach terenu w ”unkcie 8) ”od”unkt a) nalewy 
traktować jako zalecane minimalne wielko`ci; do”uszcza się eta”owanie budowy dróg zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
g) we wszystkich terenach do”uszcza się realizację ukJadu bocznic kolejowych w ”owiązaniu z ukJa-

dem zewnętrznym; 
2) warunki w zakresie urządzania miejsc parkingowych: 

a) obowiązują wskauniki ”arkingowe do obliczania za”otrzebowania inwestycji na ilo`ć miejsc ”ar-

kingowych dla samochodów osobowych: 

Lp. Rodzaj funkcji 
Podstawa 

odniesienia 

Wskauniki miejsc 
parkingowych 

1 2 3 4 

1. Obiekty handlu detalicznego 100 m² pow. 

s”rzedawy 

min 2,5 

2. Obiekty gastronomii 100 miejsc 

konsumpcji 

min 24 

3. Obiekty uwyteczno`ci ”ublicznej (n”Ł biura, urzędy, ”oczty, banki, 
przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie) 

100 m² pow. 

uwytkowej 
min 3 

4. UsJugi 100 m² pow. 

uwytkowej 
min 2,5 

5. Tereny rekreacji nadwodnej 100 m² pow. 

uwytkowej 
min 3 

6. Place skJadowe, hurtownie, magazyny 1000 m² pow. 

skJadowej 
min 4,5 

7. źakJady ”rzemysJowe, rzemiosJo 10 zatrudnionych min 2 

8. Stacje ”aliw, usJugi trans”ortu, zaopatrzenia, serwisowo-

remontowe 

10 zatrudnionych min 2 

9. Mieszkania 1 mieszkanie min 2 
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b) obliczoną za ”omocą wskauników ilo`ć miejsc ”arkingowych z dokJadno`cią do 1 miejsca po 

”rzecinku, nalewy zaokrąglić w górę do ”eJnej liczby, 
c) w przypadkach szczególnych dla funkcji niewymienionych w ”owywszym wykazie, ilo`ć miejsc 

”arkingowych nalewy okre`lić w s”osób indywidualny, dostosowując do ”rogramu zamierzenia 
inwestycyjnego, 

d) ilo`ć miejsc ”arkingowych dla samochodów cięwarowych nalewy okre`lić w s”osób indywidualny, 
dostosowując do ”rogramu zamierzenia inwestycyjnegoŁ 

7. źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: 

a) gJównych elementów ukJadu: 
- woda - system magistral wodociągowych, 
- elektryczno`ć - sieci 15 kV lub 6 kV w zalewno`ci od miejsca ”rzyJączenia do linii SN, 
- ogrzewanie - scentralizowany system cie”Jowniczy, zasilany z cie”Jowni PśC i z ZCH ｭPoliceｬ 

S.A., 

- `cieki - obecnie do oczyszczalni ZCH ｭPoliceｬ S.A.; 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruk-

tury technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych (w tym ”owiązaL z ukJadem zewnętrznym), 
n”Ł: wodociągów, sieci elektrycznych niskich, `rednich i wysokich na”ięć, gazowych niskiego, 
`redniego i wysokiego ci`nienia, cie”Jowniczych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej 
i innychŁ Parametry sieci infrastruktury technicznej okre`lone w kartach terenu nalewy traktować 
jako proponowane; 

2) realizację nowych obiektów nalewy skoordynować z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną: 
a) woda - z sieci wodociągowej, do czasu realizacji sieci do”uszcza się inne rozwiązania zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
b) elektryczno`ć - z sieci elektrycznej, 

c) gaz - z sieci gazowej, 

d) ogrzewanie - z sieci cie”lnej lub indywidualnych niskoemisyjnych uródeJ cie”Ja, 
e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci do”uszcza się inne roz-

wiązania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

f) wody opadowe i roztopowe - do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu realizacji sieci dopuszcza 

się inne rozwiązania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; dla terenów zieleni (ź) do gruntu, z terenów 
techniczno-produkcyjnych (P, PU, PM, PI) w przypadku przekroczenia do”uszczalnych okre`lo-

nych ”rze”isami stęweL zanieczyszczeL wymagają oczyszczenia - stosuje się ”rze”isy odrębne, 
g) gospodarka odpadami - nalewy stworzyć warunki segregacji od”adów, komunalnych oraz odbioru 

od”adów z nieruchomo`ci (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodli-

wiania), gos”odarka ”ozostaJymi od”adami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami 

oraz ochrony `rodowiska, 
h) w granicach ”ortu za”ewnić dostę”no`ć odbioru od”adów z jednostek ”JywającychŁ 

Ustalenia szczegóJowe - karty terenów 

§ 5. Obowiązują ustalenia szczegóJowe: 
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§ 6. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 30% z wyjątkiem terenów K, O, 01U, 02U, 
03U, 04U, 07PU, 24P, 28PM,P,ś, 29PM,P,ś, 30PM,P, 31PM, 36PI, dróg ”ublicznych oraz dziaJek stano-

wiących wJasno`ć gminy Police, dla których ustala się stawkę w wysoko`ci 0%Ł 

Ustalenia koLcowe 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PolicŁ 

§ 8. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady 
 

Witold Król 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XII/82/2011 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XII/82/2011 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XII/82/2011 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XII/82/2011 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr XII/82/2011 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 6 

do uchwaJy Nr XII/82/2011 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

§ 1. Przez budowę urządzeL infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos”odarce nieruchomo`ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z ”óunŁ zmŁ) 
budowę drogi oraz wybudowanie ”od ziemią, na ziemi albo nad ziemią ”rzewodów lub urządzeL wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, cie”Jowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 

§ 2. Zaspokajanie zbiorowych ”otrzeb mieszkaLców, w tym mŁinŁ s”rawy gminnych dróg, ulic, mo-

stów, ”laców oraz s”rawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zao”atrzenia w energię elek-

tryczną i cie”lną oraz gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ), zadania wJasne gminyŁ 

§ 3. 1Ł S”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, wy-

konania i eks”loatacji, okre`lają obowiązujące ”rze”isy szczególne, w tym: 

1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 

poz. 348 z ”óunŁ zmŁ) okre`la, iw do zadaL wJasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną, cie”Jo i paliwa gazowe nalewy: 
- planowanie i organizacja zaopatrzenia w cie”Jo, energię elektryczną i paliwa gazowe na ob-

szarze gminy, 

- ”lanowanie o`wietlenia miejsc ”ublicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 
- finansowanie o`wietlenia ulic, ”laców i dróg, znajdujących się na terenie gminy, natomiast 

”rzedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się ”rzesyJaniem i dystrybucją energii elektrycznej, 
”aliw gazowych lub cie”Ja są obowiązane za”ewniać realizację i finansowanie budowy i roz-

budowy sieci; 

2) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

”rowadzaniu `cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z ”óunŁ zmŁ) okre`la, iw zbiorowe zao”atrzenie w wodę 

i zbiorowe od”rowadzanie `cieków jest zadaniem wJasnym gminyŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej okre`lają uchwalane ”rzez Radę 
Miejską w Policach strategie, plany i programy. 

§ 4. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 ”odlega ”rze”isom szczególnym, w tym m.in.: 

ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zmŁ), 
ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ 
zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 

z ”óunŁ zmŁ). 

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy (w tym inwestycje, których okres realizacji 
”rzekracza jeden rok budwetowy) ujmowane są w uchwale budwetowej Rady Miejskiej w Policach. 

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie z obowiązu-

jącymi ”rze”isami i zawartymi umowami, z budwetu gminy i ze uródeJ zewnętrznych, tjŁ mŁinŁ: ze `rodków 
wJasnych ”rzedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunika-

cyjnych, kredytów i ”owyczek, funduszy unijnych i innych. 
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ZaJącznik nr 7 

do uchwaJy Nr XII/82/2011 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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