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UCHWAIA NR XXXVIIIł940ł09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZawadzkiego - Klonowicaｬ 
w Szczecinie ”od nazwą ｭZawadzkiego - Klonowica 2ｬŁ 

 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, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIX/497/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭZawadzkiego 

- Klonowicaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭZawadzkiego - Klonowica 2ｬ, zmienionej uchwaJą Nr XXII/575/08 

Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r., ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego 
ｭZawadzkiego - Klonowica 2ｬ w Szczecinie, na obszarze osiedla Zawadzkiego - Klonowica w rejonie ulic: 

WJadysJawa Szafera, Aleksandra Zawadzkiego, Al. Wojska Polskiego, Unii Lubelskiej, Sebastiana Klono-

wica i zaplecza ul. Szerokiej, zwany dalej zmianą ”lanu. 

2. Granice obszaru objętego zmianą ”lanu okre`la rysunek w skali 1: 1000, skJadający się z arkuszy 
1, 2 i 3, zwany dalej rysunkiem zmiany ”lanu, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin 
(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi zaJącznik nr 2, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 
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4. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowią zaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

5. Rozstrzygnięcia o s”osobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany ”lanu stanowią zaJącznik nr 4, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

§ 2. 1. W uchwale Nr LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 4: 

a) pkt 25, 27, 28, 29, 38, 56, 60, 75, 79, 87, 88, 113, 124 otrzymują brzmienie: 

ｭ25) Z.Z.1025.MW,U - pow. 1,437 ha; 

 27) Z.Z.1027.KS - pow. 0,180 ha; 

 28) Z.Z.1028.U - pow. 0,024 ha; 

 29) Z.Z.1029.ZP - pow. 0,718 ha; 

 38) Z.Z.1038.MW,U - pow. 2,321 ha; 

 56) Z.Z.1056.KG - pow. 1,367 ha; 

 60) Z.Z.1060.KM - pow. 10,613 ha; 

 75) Z.Z.1075.KS - pow. 0,803 ha; 

 79) Z.Z.1079.MZ - pow. 0,536 ha; 

 87) Z.Z.1087.ZP - pow. 5,606 ha; 

 88) Z.Z.1088.KM - pow. 6,150 ha; 

 113) Z.Z.1113.KD.D - pow. 1,058 ha; 

 124) Z.Z.1124.KDW - pow. 0,233 ha;ｬ, 
b) po pkt 127 dodaje się pkt 128 w brzmieniu: 

ｭ128) Z.Z.1128.MW - pow. 0,477 ha.ｬ; 
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu w s”osób nastę”ujący: 

1) Z - litera oznaczająca dzielnicę Zachód; 

2) Z - litera oznaczająca osiedle Zawadzkiego - Klonowica; 

3) 1 - liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu; 

4) 001 - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego; 

5) symbol funkcji terenu oznaczający: 
a) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug wbudowanych, 

b) MW,U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug wbudowanych, 

c) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

d) MZ - tereny zamieszkania zbiorowego, 

e) MZ,U - tereny zamieszkania zbiorowego z dopuszczeniem usJug, 
f) U - tereny usJug, 
g) UO - tereny usJug o`wiaty, 
h) UO,UZ - tereny usJug o`wiaty z do”uszczeniem usJug ochrony zdrowia, 

i) UC - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, 

j) UK - tereny zabudowy sakralnej, 

k) UD - teren przedszkola, 

l) P,U - tereny produkcji z dopuszczeniem usJug, 

J) ZP - tereny zieleni urządzonej, 
m) ZP,US - tereny zieleni rekreacyjnej z dopuszczeniem urządzeL s”ortowo - rekreacyjnych, 

n) ZP,KG - tereny zieleni rekreacyjnej z dopuszczeniem podziemnego garawu, 
o) E - tereny gJównych ”unktów zasilania, rozdzielni, stacji transformatorowych i ”rostownikowych, 

p) WP - teren hydroforni, 

q) CE - teren kotJowni lokalnej, 
r) KD.G - tereny dróg ”ublicznych - ulice gJówne, 

s) KD.L - tereny dróg ”ublicznych - ulice lokalne, 

t) KD.D - tereny dróg ”ublicznych - ulice dojazdowe, 

u) KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
w) KP - tereny ciągów ”ieszych., 
x) KM - tereny miejskiej komunikacji zbiorowej, 

y) KP - tereny ciągów ”ieszych, 
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z) KSP - tereny stacji paliw, 

u) KS - tereny ”arkingów lub zes”oJów garawy jednokondygnacyjnych, 
w) KG - tereny garawy ”odziemnych lub zes”oJów garawy ”iętrowych.ｬ; 

3) w § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) zakazuje się lokalizacji stacji telefonii oraz wolno stojących masztów antenowych. Zakazuje się 
lokalizacji stacji telefonii i zes”oJów antenowych zlokalizowanych na dachach budynków, ”oza 
wymienionymi w ustaleniach szczegóJowych, na terenach: Z.Z.1046.MZ,U, Z.Z.1057.Cś, 
Z.Z.1060.KM, Z.Z.1081.MW,U, Z.Z.1092.UC,P i Z.Z.1093.U;ｬ; 

4) w § 6 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i zagos”odarowania tymczasowego, 

za wyjątkiem: 

a) obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego takich jak wiaty 

przystankowe, kioskowiaty, budki telefoniczne, itp. o ile ich usytuowanie nie spowoduje 

ograniczeL dla komunikacji szynowej, koJowej, rowerowej i ”ieszej, w tym dla umieszczania 

znaków i sygnaJów drogowych, 

b) obiektów i zagos”odarowania wskazanego w ustaleniach szczegóJowych, 
c) lokalizacji obiektów maJej architektury;ｬ; 

5) w § 6 ust. 6 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

ｭ15) teren objęty ”lanem znajduje się w strefie wysokiej ochrony wód oraz w strefie zwykJej ochrony 
GJównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-122 ｭDolina Kopalna Szczecinｬ - Decyzja Ministra 

Ochrony _rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le`nictwa z dnia 23 grudnia 1998 r., Nr DG 

kdh/BJ/489-6153/98) i podlega ochronie w zakresie ustalonym w dokumentacji geologicznej 

zbiornika zatwierdzonej ”rzez Ministra Ochrony _rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le`nictwa.ｬ; 
6) w § 28 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej, w granicach dziaJki budowlanej: min. 50%, z za-

strzeweniem pkt 2;ｬ; 
7) w § 28 ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

ｭ2) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej, w granicach dziaJki nr 6/8 obr. 2008 - min. 45%.ｬ; 
8) w § 28 ust. 3 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

ｭ9) do”uszcza się lokalizację ”arkingu dla samochodów osobowych w obszarze między budynkami 

przy ul. Zawadzkiego 83-85 i 91-97 - nie obowiązuje ustalenie § 6 ust. 3 pkt 10.ｬ; 
9) w § 33 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) istniejąca sieć: wodociągowa, gazowa, cie”lna, kanalizacja sanitarna - do zachowania, przebudowy, 

rozbudowy, remontu, z dopuszczeniem zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.ｬ; 
10) w § 47 ust. 6 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

ｭ4) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 110 mm.ｬ; 
11) w § 49 ust. 6 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

ｭ4) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 110 mm.ｬ; 
12) w § 52 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) do”uszcza się usJugi w zakresie: administracja, handel, obsJuga klientów, edukacja, ochrona 
zdrowia, hotelarstwo, gastronomia.ｬ; 

13) w § 56 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) maksymalna wysoko`ć zabudowy zes”oJu garawy: 2 kondygnacje, lecz nie więcej niw 6,5 m od 

posadzki dolnego poziomu garawy do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu;ｬ; 
14) w § 62 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) maksymalna wysoko`ć zabudowy zes”oJu garawy: 2 kondygnacje, lecz nie więcej niw 6,5 m od 

posadzki dolnego poziomu garawy do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu;ｬ; 
15) w § 62 ust. 3 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

ｭ9) do”uszcza się w ”oJudniowo-zachodniej czę`ci terenu ”arking naziemny dla samochodów oso-

bowych.ｬ; 
16) w § 62 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4) istniejąca sieć cie”lna i kanalizacja deszczowa - do zachowania, przebudowy, rozbudowy, remontu, 

z dopuszczeniem zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.ｬ; 
17) uchyla się w § 81 ust. 3 pkt 8; 

18) § 94 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ§ 94. Teren elementarny Z.Z.1088.KM. 

  1. Ustalenia funkcjonalne: 

 Przeznaczenie terenu: zajezdnia tramwajowa ｭPogodnoｬ. Inwestycja celu ”ublicznego. 
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  2. Ustalenia ekologiczne: 

 Śo”uszcza się bogaty ”rogram zieleni. 
  3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązująca i nie”rzekraczalna linia zabudowy, oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) wysoko`ć nowej zabudowy: nie więcej niw 10 m; 

3) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy Al. Wojska 

Polskiego 200 - dwa budynki frontowe i hala ”ostojowa tramwajów, oznaczone na rysunku ”lanu; 

4) w budynkach objętych ochroną konserwatorską: 
a) obowiązuje utrzymanie istniejącej kom”ozycji architektonicznej budynków frontowych, w tym: 

ｦ zachowanie gabarytów wysoko`ciowych i ksztaJtu dachów, 
ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwio-

wej, z mowliwo`cią ”rzywrócenia pierwotnego wystroju elewacji, 

ｦ zakazuje się rozbudowy, nadbudowy i dobudowy obiektów, 
ｦ zakazuje się wykonywania do`wietleL ”oddaszy w ”oJaciach dachów, 
ｦ zakazuje się ocie”lania od strony zewnętrznej, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę (modernizację) hali postojowej tramwajów z zachowaniem syste-

mu konstrukcyjnego, ksztaJtu i wystroju elewacji, z mowliwo`cią ”rzywrócenia ”ierwotnego 
wystroju elewacji; 

5) do”uszcza się budynki administracyjne zajezdni; 

6) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury; 

7) czę`ć terenu objęta strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 

8) istniejąca studnia ujęcia wody dla ”otrzeb zajezdni tramwajowej ｭPogodnoｬ na dziaJce nr 2/1, 

oznaczona na rysunku planu - do likwidacji, zgodnie z prze”isami Prawa geologicznego i górniczego. 

  4. Ustalenia zasad parcelacji: 

 Zakazuje się ”odziaJu terenu. 
  5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

 ObsJugę terenu realizuje się od ulicy Z.Z.1105.KŚ.G (Al. Wojska Polskiego). 
  6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych w o”arciu o sieci uzbrojenia w ulicach Z.Z.1105.KŚ.G (Al. Wojska 
Polskiego), Z.Z.1109.KD.D (ul. Litewska). Zaopatrzenie w cie”Jo w o”arciu o sieci uzbrojenia 
w ulicy Z.Z.1109.KD.D (ul. Litewska) poprzez teren Z.Z.1071.ZP; 

2) istniejący gazociąg niskiego ci`nienia do zachowania z do”uszczeniem przebudowy i modernizacji 

lub likwidacji; 

3) od”rowadzenie wód deszczowych ”o ”odczyszczeniu (se”arator) do istniejącej kanalizacji desz-

czowej w ulicy Z.Z.1105.KD.G (Al. Wojska Polskiego); 

4) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV wbudowana w budynku warsztatowym - do za-

chowania, przebudowy, rozbudowy, z dopuszczeniem zmiany lokalizacji w granicach terenu ele-

mentarnego; 

5) istniejąca studnia awaryjna, oznaczona na rysunku ”lanu - do likwidacji, zgodnie z przepisami 

Prawa geologicznego i górniczego.ｬ; 
19) w § 99 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

ｭ4) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii.ｬ; 
20) w § 112 ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

ｭ2) do”uszcza się lokalizację ”awilonu komunikacji miejskiej, na odcinku ulicy między terenami  
Z.Z.1108.KD.L i Z.Z.1119.KDW.ｬ; 

21) w § 113 ust. 6 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

ｭ6) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 110 mm.ｬ; 
22) w § 130 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 13,4 m do 15,7 m, zgodnie z rysunkiem planu.ｬ; 
23) w § 130 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o min. jednym ”asie ruchu, min. jednostronny chodnik, zatoki ”arkingowe;ｬ; 
24) po § 133 dodaje się § 133a w brzmieniu: 

  ｭ§ 133a. Teren elementarny Z.Z.1128.MW. 

  1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji usJug. 
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  2. Ustalenia ekologiczne: 

 Minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej, w granicach dziaJki budowlanej: 40%. 

  3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy, okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 

a) do 5 kondygnacji od strony terenu Z.Z.1115.KŚW, lecz nie więcej niw 19 metrów, 
b) do 8 kondygnacji na ”ozostaJym terenie, lecz nie więcej niw 29 m; 

3) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

4) maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej: 50%; 

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz zagos”odarowania tymcza-

sowego, z wyjątkiem tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych. Śo”uszcza się loka-

lizację obiektów maJej architektury; 
6) obiekt przeznaczony do likwidacji, oznaczony na rysunku planu. 

  4. Ustalenia zasad parcelacji: 

 Zakazuje się ”odziaJu terenu. 
  5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę terenu realizuje się z terenu Z.Z.1115.KŚW. 
  6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”ro-

wadzanie `cieków i wód o”adowych w o”arciu o sieci uzbrojenia w ulicy Z.Z.1115.KD.W oraz 

w terenach: Z.Z.1128.MW, Z.Z.1075.KS, Z.Z.1079.MZ; 

2) istniejąca sieć: wodociągowa, cie”lna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna - do zachowa-

nia, przebudowy, rozbudowy, remontu, z dopuszczeniem zmiany lokalizacji w granicach terenu 

elementarnego.ｬ; 
25) § 134 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ§ 134. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 
1) 30% dla terenów: Z.Z.1090.U, Z.Z.1092.UC, Z.Z.1093.U,Z.Z.1127.P,U i Z.Z.1128.MW - z wy-

Jączeniem gruntów komunalnych; 

2) 0% dla gruntów komunalnych na w/w terenach oraz dla ”ozostaJych terenów objętych niniej-

szym planem.ｬ. 

2. PozostaJe ustalenia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Bazyli Baran 
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ZaJączniki do uchwaJy Nr XXXVIII/940/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. (poz. 1867) 

ZaJącznik nr 1 arkusz 1 
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Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 70 ｦ 12757 ｦ Poz. 1867 

 

ZaJącznik nr 2 
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Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 70 ｦ 12758 ｦ Poz. 1867 

 

ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców 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 ze zm.) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują budowę 
urządzeL transportu publicznego. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. 
Numer terenu 
elementarnego Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 
1 Z.Z.1088.KM Zajezdnia tramwajowa „Pogodno” – kompleksowa rozbudowa 

zwi>zana z koniecznoWci> obsługi wiCkszej liczby taboru. 
Przeznaczenie czCWci ogrodów działkowych (2,67 ha) na cele 
rozbudowy zajezdni  

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce ko-

munalnej i o ochronie `rodowiska. 

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 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych 
w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w s”rawie wieloletniego ”rogramu inwesty-

cyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi 

podmiotami. 
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2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze 

`rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę 
Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) 

lub ”rzez budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 

ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭZawadzkiego - Klonowicaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭZawadzkiego - Klonowica 2ｬ 

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, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZawadzkiego - Klo-

nowicaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭZawadzkiego - Klonowica 2ｬ, wyJowonego do ”ublicznego wglądu 
wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, w dniach od 3 grudnia 2008 r. do 23 grudnia 2008 r., 

wniesiono w ustalonym terminie do dnia 9 stycznia 2009 r. 4 uwagi stanowiące integralną czę`ć doku-

mentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 3. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniu 14 stycznia 2009 r. 

§ 4. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonej uwagi: 

1) wniesiono o uchwalenie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZawadzkiego-

Klonowicaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭZawadzkiego-Klonowica 2ｬ w brzmieniu zgodnym z zapisami 

uchwaJy Nr XIX/479/08 RMS z dnia 26 lutego 2008 r. Uwaga dotyczy wprowadzenia zaproponowa-

nym za”isów dotyczących mowliwo`ci lokalizacji cyfrowej telefonii komórkowej ”rzy ul. Litewskiej 10. 

 Uwaga uwzględniona. Uwaga stanowi ”ro`bę o uchwalenie zmiany planu w takiej formie jak zostaJa 
”rzygotowana i wyJowona do ”ublicznego wglądu; 

2) wniesiono o zmianę maksymalnej wysoko`ci do 6,5 metra na terenach Z.Z.1050.KG, Z.Z.1053.KG 

i Z.Z.1056.KG. 

 Uwaga uwzględniona w czę`ci dotyczącej terenów Z.Z.1050.KG i Z.Z.1056.KG. Na caJym obszarze 

w/w terenów ”odniesiono maksymalną wysoko`ć do 6,5 metra. 

 Uwaga nie uwzględniona w czę`ci dotyczącej terenów Z.Z.1053.KG. Teren nie zostaJ objęty zmianą 
planu; 

3) wniesiono uwagę w brzmieniu jw. o zmianę maksymalnej wysoko`ci do 6,5 metra na terenach 

Z.Z.1050.KG, Z.Z.1053.KG i Z.Z.1056.KG. 

 Uwaga uwzględniona w czę`ci dotyczącej terenów Z.Z.1050.KG i Z.Z.1056.KG. Na caJym obszarze 

w/w terenów ”odniesiono maksymalną wysoko`ć do 6,5 metra. 

 Uwaga nie uwzględniona w czę`ci dotyczącej terenów Z.Z.1053.KG. Teren nie zostaJ objęty zmianą 
planu; 

4) wniesiono uwagę dotyczącą ”rzestrzeni ”ublicznej i zagos”odarowania terenów w zabudowie osiedla 
a takwe us”rawnienia obsJugi komunikacyjnej zabudowy przy ul. Romera 47-60, 63-69, 83-85 po-

przez poprowadzenie odcinka drogi dojazdowej od strony ul. Benesza, która umowliwiJaby obsJugę 
budynków ”rzy ul. Romera 63-65 i 67-69 i odciąwyJa drogę Z.Z.1134.KŚW. 
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 Uwaga nie uwzględniona, ”oniewaw nie dotyczy ”rzedmiotu ”odjętej zmiany, którą byJo wskazanie te-

renu dla dodatkowych miejsc ”ostojowych w obszarze drogi Z.Z.1134.KŚW. Wnoszący uwagę nie 
kwestionuje rozwiązania ”rzyjętego w ”lanie natomiast proponuje poprowadzenie drogi w obszarze, 

który nie jest ”rzedmiotem zmiany ”lanu, która jednak jako dojazd do budynków mowe być w ”ro”o-

nowanym miejscu zrealizowana przy obecnych zapisach planu. 

§ 5. Do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZawadzkiego - Klo-

nowicaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭZawadzkiego - Klonowica 2ｬ, wyJowonego ”onownie do publicznego 

wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, w dniach od 4 marca 2009 r. do 3 kwietnia 

2009 r., wniesiono w ustalonym terminie do dnia 24 kwietnia 2009 r. 2 uwagi stanowiące integralną 
czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 6. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniu 14 maja 2009 r. i ponownie 

w dniu 19 sierpnia 2009 r. 

§ 7. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonej uwagi: 

1) wJa`ciciel terenu wniósJ o zmianę za”isu w terenie Z.Z.1128.MW dotyczącego obowiązku realizacji 
na terenie inwestycji o”rócz miejsc wymaganych dla funkcji mieszkaniowej, dodatkowych 100 miejsc 

postojowych dla mieszkaLców osiedla Zawadzkiego - Klonowica. 

 Uwaga uwzględniona; 

2) Rada Osiedla wniosJa o zmianę za”isu w terenie Z.Z.1128.MW dotyczącego obowiązku realizacji na 
terenie inwestycji o”rócz miejsc wymaganych dla funkcji mieszkaniowej, dodatkowych 100 miejsc 

postojowych dla mieszkaLców osiedla Zawadzkiego - Klonowica. 

 Uwaga uwzględniona. 

Poz. 1868 

 

UCHWAIA NR XXXVIIIł941ł09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBolinko - Rynkowaｬ 
w Szczecinie ”od nazwą ｭBolinko - Rynkowa 2ｬŁ 

 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, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXII/574/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBolinko - 

Rynkowaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭBolinko - Rynkowa 2ｬ, zmienionej uchwaJą Nr XXIII/595/08 Rady 

Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r., ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta 

Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) uchwala się zmianę Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego ｭBolinko - Rynkowa 2ｬ w Szczecinie, na obszarze osiedla Niebuszewo - Bolinko oraz czę`cio-

wo na obszarze osiedla Drzetowo - Grabowo, w rejonie ulic: Emilii Sczanieckiej, 1-go Maja, Emilii Plater, 

Hi”olita Cegielskiego, Ofiar O`więcimia zwaną dalej ｭzmianą ”lanuｬ. 

2. Granice obszaru objętego zmianą ”lanu okre`la zaJącznik nr 1 w skali 1: 1000, zwany dalej rysun-

kiem zmiany ”lanu, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin 
(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) stanowi zaJącznik nr 2, bę-
dący integralną czę`cią uchwaJy. 


