
Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 56 ｦ 9927 ｦ PozŁ ń438 - ń439

 

RozdziaJ V 
Postanowienia koLcowe 

§ 8Ł ńŁ W s”rawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ”rze”isy ustawy 
z dnia 25 ”audziernika ń99ń rŁ o organizowaniu i ”rowadzeniu dziaJalno`ci kulturalnej (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ 
Nr ń3, ”ozŁ ń23 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

2Ł źmiany w statucie mogą być dokonane w trybie okre`lonym dla jego nadaniaŁ 

§ 9Ł O`rodek Kultury uwywa ”ieczęci ”odJuwnej z nazwą w ”eJnym brzmieniu i adresem siedzibyŁ 

§ ńŃŁ Traci moc uchwaJa Nr XIłń2ńł99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 3Ń listo”ada ń999 rŁ 
w s”rawie nadania Statutu Polanowskiemu O`rodkowi Kultury i S”ortu oraz uchwaJa Nr XIVłń66ł2ŃŃŃ 
Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 23 marca 2ŃŃŃ rŁ w s”rawie zmiany uchwaJy Nr XIłń2ńł99 Rady 
Miejskiej w Polanowie z dnia 3Ń listo”ada ń999 rŁ w s”rawie nadania Statutu Polanowskiemu O`rodkowi 
Kultury i S”ortuŁ 

§ ńńŁ Wykonanie uchwaJy ”owierza się BurmistrzowiŁ 

§ ń2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Józef Wilk 

PozŁ ń439 
 

UCHWAIA NR XLł3Ń4łŃ9 
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 29 maja 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”od nazwą: ｭPort IIｬŁ 

 ŚziaJając na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”oda-
rowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń, Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; 
z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, ”ozŁ 954, Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9, Nr 225, ”ozŁ ń635, Nr ń27, 
”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3), uchwaJy Nr XIIł98łŃ3 
Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sier”nia 2ŃŃ3 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejsco-
wego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”nŁ: ｭPortｬ (zmienionej uchwaJami: Nr XXXVIł272łŃ5 Rady 
Miejskiej w Policach z dnia 2 wrze`nia 2ŃŃ5 rŁ, Nr Vł3ŃłŃ7 z dnia 6 marca 2ŃŃ7 rŁ, Nr XXXł238łŃ8 Rady 
Miejskiej w Policach z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ), Rada Miejska w Policach uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ ńŁ źgodnie z uchwaJą Nr XIIł98łŃ3 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sier”nia 2ŃŃ3 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPortｬ, 
zmienioną uchwaJą Nr XXXVIł272łŃ5 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 wrze`nia 2ŃŃ5 rŁ, zmienioną 
uchwaJą Nr Vł3ŃłŃ7 z dnia 6 marca 2ŃŃ7 rŁ, zmienioną uchwaJą Nr XXXł238łŃ8 Rady Miejskiej w Poli-
cach z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Police ”rzyjętym uchwaJą Rady Miejskiej w Policach Nr XIł88łŃ3 
z dnia 8 li”ca 2ŃŃ3 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowo-
nego w gminie Police, zwany dalej ”lanemŁ Na ”otrzeby ”lanistyczne nadaje mu się nazwę ｭPort IIｬŁ 

2Ł Przedmiotem niniejszego miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego są tereny o funkcji 
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usJugowej, usJug, usJug s”ortu i rekreacji wraz z infrastrukturą techniczną 
i komunikacyjnąŁ 
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3Ł Obszar ”lanu obejmuje tereny ”oJowone w mie`cie Police: 

ń) obszar ｭAｬ ”oJowony ”rzy ulŁ Grunwaldzkiej w Policach, stanowiący zaJącznik nr ń oraz 
2) obszar ｭBｬ - ”oJowony w ”oJudniowo-wschodniej czę`ci miasta Police, u zbiegu ulic Wojska Polskiego 

- PiJsudskiego - Mazurskiej, graniczący od ”óJnocy z dziaJkami oznaczonymi na ma”ie nr 27ń5ł5 
i 2Ń54, od wschodu z ulŁ Wojska Polskiego od ”oJudnia z ulŁ PiJsudskiego i dziaJkami oznaczonymi na 
ma”ie numerem ewidencyjnym od ń52ł4 do ń52ł7, od zachodu z ulŁ Mazurską, oznaczony w obo-
wiązujących zmianach do ”lanu symbolem Ń5 MN oraz Ń3 KŚ; 

3) obszar ｭCｬ - ”oJowony w miejscowo`ci NiekJoLczyca, stanowiący zaJącznik nr 3Ł 

4Ł Granice obszaru ”lanu o Jącznej ”owierzchni 4,3ń ha zaznaczono na rysunkach ”lanu w skali 
ń:ńŃŃŃ, stanowiących zaJączniki nr od ń do 3Ł 

5Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

ń) rysunki miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w skali ń:ńŃŃŃ, stanowiące zaJączniki 
nr od ń do 3; 

2) wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Police, sta-
nowiący zaJącznik nr 4; 

3) rozstrzygnięcia w s”rawie s”osobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, stanowiące zaJącznik nr 5; 

4) rozstrzygnięcia w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 6Ł 

6Ł Ustalenia ”lanu miejscowego sformuJowano w formie: 

ń) ustaleL wstę”nych, w których okre`lono: 
a) zasady konstrukcji ustaleL ”lanu, 
b) ”odstawowe funkcje, na jakie ”rzeznaczono tereny w ”lanie, 
c) definicje ”ojęć uwytych w ”lanie; 

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 

§ 2Ł ńŁ Obszar objęty ”lanem zostaJ ”odzielony na ń5 terenów elementarnychŁ 

2Ł Przez teren elementarny rozumie się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych 
zasadach zagos”odarowania, ”rzeznaczony ”od okre`loną gru”ę funkcji wedJug klasyfikacji okre`lonej 
w § 3 ustŁ ńŁ 

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 ustŁ ńŁ 

4Ł Symbole terenów elementarnych ”osiadają dodatkowe oznaczenie ń2-Prt, z wyjątkiem terenów 
komunikacji, które ”osiadają dodatkowe oznaczenie ń2Ł 

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

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

ń) granice ”lanu; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nie”rzekraczalne linie zabudowy; 
4) oznaczenia identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi - symbole cyfrowo-

literowe, zawierające numer, symbol obrębu, numer kolejny terenu i symbole literowe zawierające 
symbol ”rzeznaczenia ”odstawowego wedJug klasyfikacji okre`lonej w § 3 ustŁ ń; 

5) symbole graficzne oznaczające obowiązujące elementy zagos”odarowania liniowe lub ”unktowe, któ-
rych wydzielenie liniami rozgraniczającymi jest niemowliwe lub niecelowe - `ciewki ”iesze ”rzebiegają-
ce w terenach ”rzestrzeni ”ublicznych, których ”rzebiegi są orientacyjne, do s”recyzowania w ”ro-
jekcie zagos”odarowania terenu; 

6) granice stref i oznaczenia obiektów objętych ochroną na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

7Ł PozostaJe oznaczenia na rysunku ”lanu stanowią informacje nie będące ustaleniami ”lanuŁ Są to 
granice zaJączników graficznychŁ 
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§ 3Ł ńŁ Na ”otrzeby niniejszego ”lanu ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów: 

ń) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oznaczona na rysunku symbolem MW - zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna z do”uszczeniem usJug nieuciąwliwych; ”od warunkiem realizacji funkcji miesz-
kaniowej do”uszcza się nieuciąwliwe usJugi wbudowane, s”eJniające równocze`nie warunki: brak koli-
zji z funkcją mieszkaniową, mieszczące się w lokalach do ńŃŃ m2 ”owierzchni uwytkowej, dys”onu-
jące odrębnym wej`ciem z zewnątrz lub wej`ciem z zewnątrz ws”ólnym z najwywej jednym 
mieszkaniem; wyklucza się stacje telefonii komórkowej, obiekty hotelarskie, stacje ”aliw, warsztaty 
samochodowe, blacharskie i lakiernicze; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oznaczona na rysunku symbolem MN tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliuniaczej i szeregowej z do”uszczeniem usJug nieuciąw-
liwych; ”od warunkiem realizacji funkcji mieszkaniowej na dziaJce do”uszcza się usJugi nieuciąwliwe, 
s”eJniające równocze`nie warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, mieszczące się w lokalach do 
ńŃŃ m2 ”owierzchni uwytkowej, dys”onujące odrębnym wej`ciem z zewnątrz lub wej`ciem z ze-
wnątrz ws”ólnym z najwywej jednym mieszkaniemŁ Wyklucza się stacje telefonii komórkowej, obiekty 
hotelarskie, stacje ”aliw, warsztaty samochodowe, blacharskie i lakiernicze; 

3) zabudowa mieszkaniowo-usJugowa oznaczona na rysunku symbolem MWU - zabudowa mieszkanio-
wa wielorodzinna z do”uszczeniem usJug nieuciąwliwych w ”arterach budynków, z wyJączeniem stacji 
telefonii komórkowej, obiektów hotelarskich, warsztatów samochodowych, blacharskich i lakierniczych; 

4) usJugi oznaczone na rysunku symbolem U - tereny zabudowy usJugowej z wyJączeniem obiektów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 4ŃŃ m2, budynków zamieszkania zbiorowego; 

5) usJugi sakralne oznaczone na rysunku symbolem UK - tereny usJug kultu religijnego; do”uszcza się in-
ne usJugi; 

6) usJugi s”ortu i rekreacji oznaczone na rysunku symbolem US - s”ortowe obiekty budowlane i urzą-
dzenia terenowe; do”uszcza się: usJugi związane z obsJugą korzystających z usJug s”ortu i rekreacji; 

ńŃ) tereny komunikacji oznaczone na rysunku symbolami: 
a) KŚź - ”ubliczne ulice zbiorcze, 
b) KŚŚ - ”ubliczne ulice dojazdowe, 
c) KŚW - drogi wewnętrzneŁ 

2Ł Wyja`nienie ”ojęć uwytych w niniejszym ”lanie: 

ń) nie”rzekraczalne 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 (n”Ł: w ”ostaci ryzalitu, wykusza, balkonu, loggi lub innej) o kubaturze nie większej niw 
4Ń m3, jednak wysunięcie to nie mowe być większe niw ń,5 m, z zastrzeweniem zachowania minimal-
nych odlegJo`ci od granicy dziaJki, wynikających z ”rze”isów techniczno - budowlanych; 

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 ”kt 4 kart terenów 
nalewy dostosować do jednej z ulic lub dróg wewnętrznych, ”rzy których zlokalizowana jest dziaJka; 

3) usJugi nieuciąwliwe - nalewy ”rzez to rozumieć: usJugi handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosJa (obsJuga 
ludno`ci obejmująca drobną wytwórczo`ć, na”rawy i konserwację), administracji i bez”ieczeLstwa 
”ublicznego, Jączno`ci, informacji, nauki i o`wiaty, zdrowia i o”ieki s”oJecznej, kultu religijnego, kul-
tury i rozrywki, wy”oczynku, rekreacji i s”ortu, biura, banki i innych o analogicznym do ”owywszych 
charakterze i sto”niu uciąwliwo`ci, których funkcjonowanie: 
a) nie ”owoduje 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) 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 ”rzestrzeni; 

4) wielko`ć ”owierzchni zabudowy - stosunek ”rocentowy ”owierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków znajdujących się na danej dziaJce do ”owierzchni dziaJki; do obliczeL nalewy ”rzyjąć fragment 
”owierzchni dziaJki znajdujący się w liniach rozgraniczających terenu elementarnego ”rzeznaczonego 
”od zabudowę; 

5) wymagania ”arkingowe - wymagana minimalna ilo`ć miejsc ”ostojowych, którą nalewy za”ewnić na 
terenie dziaJki budowlanej; 
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6) wysoko`ć zabudowy - ”ionowy wymiar obiektów budowlanych mierzony od ”oziomu terenu do naj-

wywej ”oJowonej czę`ci obiektu; dla budynków mierzony od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 
wej`ciu do budynku, do kalenicy bądu najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachuŁ 

Ustalenia ogólne 

§ 4Ł ńŁ źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

ń) nie wyznacza się linii zabudowy, wielko`ci ”okrycia dziaJki zabudową oraz udziaJu ”owierzchni biolo-
gicznie czynnej na terenach komunikacyjnych (KŚ); 

2) na obszarze ”lanu nie wystę”ują tereny wymagające okre`lenia s”osobu i terminu tymczasowego za-
gos”odarowania, urządzania i uwytkowaniaŁ 

2Ł źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

dla terenów dróg ”ublicznych (KŚź, KŚŚ), które nalewą do ”rzestrzeni ”ublicznych nalewy ”rzewidzieć 
obiekty maJej architektury, urządzenie zieleni oraz udogodnienia dla osób nie”eJnos”rawnychŁ 

3Ł źasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ń) 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 wydzielonych dziaJek nie dotyczą 
dziaJek wydzielanych ”od infrastrukturę drogową i techniczną; 

3) szczegóJowe zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ustaleniach w kartach terenów dotyczą 
nowych wydzieleL; 

4) na obszarze ”lanu nie wystę”ują tereny wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

4Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

ń) w granicach ”lanu wystę”ują obiekty o cechach zabytku, w tym ”ozostające w ewidencji konserwa-
tora zabytków - obowiązuje ochrona bryJ budynków, ksztaJtu dachu, roz”lanowania, ”ro”orcji i ksztaJ-
tu otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (n”Ł: gzymsów, cokoJów, sztukaterii, 
”ortali, stolarki okien i drzwi); 

2) w granicach ”lanu wskazano strefy archeologiczne i stanowiska archeologiczne - obowiązuje ws”óJ-
dziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z od”owied-
nim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym ”owiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac ziemnych; obo-
wiązuje równiew ”rze”rowadzanie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją 
”rac ziemnych na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 

3) w granicach ”lanu wskazano strefę ｭBｬ ochrony konserwatorskiej historycznego ukJadu wsi oraz strefę 
ｭśｬ ochrony eks”ozycji sylwety wsiŁ 

5Ł źasady zagos”odarowania dla terenów i obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”od-
stawie odrębnych ”rze”isów, uwzględnione zostaJy w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych te-
renów elementarnychŁ Tereny ”odlegające ochronie: 

ń) w zakresie ochrony `rodowiska: 
a) w ”lanie zrównicowano tereny i ”rzy”orządkowano do od”owiednich gru”, dla których ”rze”isy 

”rawa ochrony `rodowiska okre`lają do”uszczalne ”oziomy haJasów, 
b) w ”lanie wskazano obiekty ”ozostające w ewidencji konserwatora zabytków - stosuje się ”rze”i-

sy z zakresu ochrony zabytków i o”ieki nad zabytkami, 
c) w ”lanie wskazano granice stref archeologicznych i stanowiska archeologiczne - stosuje się ”rze-

”isy o ochronie zabytków i o”iece nad zabytkami; 
2) w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) czę`ć terenów obszaru ”lanu graniczy z terenami kolejowymi - stosuje się ”rze”isy z zakresu 
trans”ortu kolejowego, w tym ”rze”isy okre`lające minimalne odlegJo`ci dla zabudowy i zago-
s”odarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru kolejowego, 

b) na wy”adek 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 ”aLstwaŁ 
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6Ł źasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

ń) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 
a) ”ubliczne ulice: fragmenty ulic zbiorczych ŃńKŚź, Ń5KŚź, Ń6KŚź stanowią gJówne elementy 

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

”ewniają ulice zbiorcze ŃńKŚź, Ń5KŚź, Ń6KŚź oraz istniejące ulice ”oza granicami ”lanu, 
c) obowiązuje zakaz urządzania miejsc ”ostojowych na terenach ulic zbiorczych KŚź; 

2) warunki w zakresie urządzania miejsc ”arkingowych: 
a) obowiązują wskauniki ”arkingowe do obliczania za”otrzebowania inwestycji na ilo`ć miejsc ”ar-

kingowych dla samochodów osobowych: 

L”Ł Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Wskauniki miejsc 
”arkingowych 

ń 2 3 4 
ńŁ Budynki mieszkalne wielorodzinne ń mieszkanie min ń,2 
2Ł Budynki mieszkalne jednorodzinne ń mieszkanie minŁ 2 
3Ł Obiekty handlu detalicznego ńŃŃ m2 ”owŁ s”rzedawy min 2,5 
4Ł Obiekty gastronomii ńŃŃ miejsc konsum”cji min 24 
5Ł Obiekty uwyteczno`ci ”ublicznej (n”Ł biura,  

urzędy, ”oczty, banki, ”rzychodnie, gabinety  
lekarskie, kancelarie adwokackie) 

ńŃŃ m2 ”owŁ uwytkowej min 3 

6Ł Place skJadowe, hurtownie, magazyny ńŃŃŃ m2 ”owŁ skJadowej min 4,5 
7Ł RzemiosJo ńŃ zatrudnionych min 2 
b) obliczoną za ”omocą wskauników ilo`ć miejsc ”arkingowych, nalewy zaokrąglić w górę do ”eJnej liczby, 
c) w ”rzy”adkach 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 

7Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

ń) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: 
a) gJównych elementów ukJadu: 

ｦ woda - system magistral wodociągowych, 
ｦ elektryczno`ć - sieci ń5 kV w ukJadzie ”ier`cieniowym, 
ｦ ogrzewanie - scentralizowany system cie”Jowniczy, zasilany z cie”Jowni PśC i z źCH ｭPoliceｬ SŁAŁ, 
ｦ `cieki - obecnie do oczyszczalni źCH ｭPoliceｬ SŁAŁ, 

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 innych; ”arametry sieci infrastruktury technicznej okre`lone w kartach terenu nalewy traktować 
jako ”ro”onowane; 

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 o”adowe - do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu realizacji sieci do”uszcza się inne roz-

wiązania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
g) gos”odarka od”adami - nalewy stworzyć warunki segregacji od”adów komunalnych oraz odbioru 

od”adów z nieruchomo`ci (w celu dalszego ich zbierania, trans”ortu, odzysku lub unieszkodli-
wiania), gos”odarka ”ozostaJymi od”adami zgodnie z ”rze”isami z zakresu gos”odarki od”adami 
oraz ochrony `rodowiskaŁ 
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Ustalenia szczegóJowe - karty terenów 

§ 5Ł Obowiązują ustalenia szczegóJowe: 

ńŁ Karta terenu ń2Prt ń MNŁ 
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§ 6Ł ńŁ źgodnie z artŁ ń5 ustŁ 2 ”kt ń2, artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym ustala się stawkę ”rocentową dla terenu ń2Prt2MW w wysoko`ci ńŃ%, dla dziaJki 2Ń37ł22 
na terenie ń2PrtŃ3MN w wysoko`ci ńŃ%, dla terenu ń2PrtŃ4MN w wysoko`ci ńŃ%Ł 

2Ł Śla ”ozostaJych terenów, niewymienionych w ustŁ ń ustalono stawkę ”rocentową Ń%Ł 

Ustalenia koLcowe 

§ 7Ł W granicach ustalonych niniejszym ”lanem tracą moc: 

ń) uchwaJa Nr XVIIłń25łŃ3 Rady Miejskiej w Policach z dnia 3Ń grudnia 2ŃŃ3 rŁ w s”rawie uchwalenia 
zmiany w ”lanie miejscowym zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Police w czę`ci dotyczącej 
obrębów Śębostrów, NiekJoLczyca, Uniemy`l, Śrogoradz, Kar”in, tzwŁ ｭŚębostrówｬ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ 
źachodnio”omorskiego z 2ŃŃ4 rŁ Nr 9, ”ozŁ ń7Ń); 

2) uchwaJa Nr XIł85łŃ3 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 li”ca 2ŃŃ3 rŁ w s”rawie zmian w miejsco-
wym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Police w czę`ci dotyczącej ｭStarych Policｬ (ŚzŁ 
UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 67, ”ozŁ ńń97); 

3) uchwaJa Nr XXXIXł3ŃńłŃń Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2ŃŃń rŁ w s”rawie zmian 
w ”lanie miejscowym zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Police, dla obszaru ”oJowonego na 
”oJudnie od ulic: Grunwaldzka, Goleniowska i na wschód od linii kolejowej Szczecin - Trzebiew, tzwŁ 
ｭPolice - Wschódｬ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 28, ”ozŁ 6ŃŃ)Ł 

§ 8Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od daty jej gJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

źbigniew Kro”idJowski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XLł3Ń4łŃ9 

Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 29 maja 2ŃŃ9 rŁ (”ozŁ ń439) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 
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źaJącz mik nr 4 
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źaJącznik nr 5 

Rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

§ ńŁ Przez budowę urządzeL infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z artŁ ń43 ustŁ 2 ustawy 
z dnia 2ń sier”nia ń997 rŁ o gos”odarce nieruchomo`ciami (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃŃ rŁ Nr 46, ”ozŁ 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 telekomunikacyjnychŁ 

§ 2Ł źas”okajanie zbiorowych ”otrzeb mieszkaLców, w tym mŁinŁ s”rawy gminnych dróg, ulic, mo-
stów, ”laców oraz s”rawy wodociągów i zao”atrzenia w wodę, kanalizacji, zao”atrzenia w energię elek-
tryczną i cie”lną oraz gaz stanowią, zgodnie z artŁ 7 ustŁ ń ”kt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ 
o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ), zadania wJasne gminyŁ 

§ 3Ł ńŁ Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące wykonywaniu zadaL wJasnych gminy, 
za”isane w niniejszym ”lanie obejmują inwestycje ”oJowone w liniach rozgraniczających gminnych dróg 
”ublicznych oraz inwestycje zlokalizowane ”oza tymi liniami, ”rzeznaczone na realizację celów ”ublicz-
nych (w tym mŁinŁ tereny urządzeL kanalizacyjnych, wodociągowych i energetycznych)Ł 

2Ł źe względu na ”otrzebę zrównowawonego rozwoju oraz racjonalizację wydatków na inwestycje, 
ustala się nastę”ujący ”odziaJ gminnych dróg ”ublicznych ustalonych w ”lanie: 

ń) za drogę do realizacji w ”ierwszej kolejno`ci uznaje się drogi oznaczone symbolami: ŃńKŚź, Ń5KŚź, 
Ń6KŚź; 

2) za drogi do realizacji w drugiej kolejno`ci uznaje się drogi oznaczone symbolami: Ń2KŚŚ, Ń3KŚŚŁ 

3Ł Realizację włw dróg gminnych, w tym równiew ”rzebudowę dróg istniejących, mającą na celu ich 
dostosowanie do ”arametrów ustalonych w niniejszym ”lanie, ”rzewiduje się w kolejno`ci okre`lonej 
w ustŁ 2Ł 

4Ł Śo”uszcza się wykonanie dróg w innej kolejno`ci, je`li jest to ”odyktowane wawnymi względami 
natury gos”odarczej, s”oJecznej lub technicznejŁ 

§ 4Ł ńŁ S”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie ”lanowania, wyko-
nania i eks”loatacji, okre`lają obowiązujące ”rze”isy szczególne, w tym: 

ń) artŁ ń8 ustŁ ń i artŁ 7 ustŁ 4 ustawy z dnia ńŃ kwietnia ń997 rŁ Prawo energetyczne (ŚzŁ UŁ Nr 54, 
”ozŁ 348 z ”óunŁ zmŁ) okre`la, iw do zadaL wJasnych gminy w zakresie zao”atrzenia w energię elek-
tryczną, cie”Jo i ”aliwa gazowe nalewy: 
ｦ ”lanowanie i organizacja zao”atrzenia w cie”Jo, energię elektryczną i ”aliwa gazowe na obszarze 

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

 natomiast ”rzedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się ”rzesyJaniem i dystrybucją energii elektrycz-
nej, ”aliw gazowych lub cie”Ja są obowiązane za”ewniać realizację i finansowanie budowy i rozbu-
dowy sieci; 

2) artŁ 3 ustŁ ń ustawy z dnia 7 czerwca 2ŃŃń rŁ o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od-
”rowadzaniu `cieków (ŚzŁ UŁ Nr 72, ”ozŁ 747 z ”óunŁ zmŁ) okre`la, iw zbiorowe zao”atrzenie w wodę 
i zbiorowe od”rowadzanie `cieków jest zadaniem wJasnym gminyŁ 

2Ł Budowa i rozbudowa urządzeL wodociągowych i urządzeL kanalizacyjnych, ustalonych w miejsco-
wym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego, ”odlega realizacji w zakresie uzgodnionym z wieloletnim 
”lanem ”rzyjętym uchwaJą Nr XLł3Ń8łŃ5 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2ŃŃ5 rŁ w s”rawie 
uchwalenia wieloletniego ”lanu rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i urządzeL kanalizacyj-
nych w Gminie Police w latach 2ŃŃ5-2ŃńŃ, III edycjaŁ S”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej okre`lają równiew uchwalane ”rzez Radę Miejską w Policach strategie, ”lany i ”rogramy, 
w tym: mŁinŁ: wieloletni ”rogram inwestycyjny, Program rewitalizacji dla Gminy Police na lata 2ŃŃ5-2ŃŃ8 
ł2Ńń3ł ”rzyjęty uchwaJą Nr XXXVł25ŃłŃ5 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2ŃŃ5 rŁ 
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§ 5Ł ńŁ Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 ”odlega ”rze”isom szczególnym, w tym 

mŁinŁ: ustawie z dnia 3Ń czerwca 2ŃŃ5 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ Nr 249, ”ozŁ 2ńŃ4 z ”óunŁ 
zmŁ), ustawie z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń 
z ”óunŁ zmŁ) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2ŃŃ4 rŁ Prawo zamówieL ”ublicznych (ŚzŁ UŁ Nr ń9, 
”ozŁ ń77 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

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

3Ł źadania 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 innychŁ 

4Ł W trybie okre`lonym w obowiązujących ”rze”isach dotyczących gos”odarki nieruchomo`ciami, 
wJa`ciciele nieruchomo`ci oraz uwytkownicy wieczy`ci nieruchomo`ci gruntowych, którzy na ”odstawie 
odrębnych ”rze”isów nie mają obowiązku wnoszenia o”Jat rocznych za uwytkowanie wieczyste lub wnie`li, 
za zgodą wJa`ciwego organu, jednorazowo o”Jaty roczne za caJy okres uwytkowania wieczystego, w ”rzy-
”adku ”odjęcia od”owiedniej uchwaJy ”rzez Radę Miejską w Policach, będą uczestniczyć w kosztach bu-
dowy urządzeL infrastruktury technicznej ”rzez wnoszenie na rzecz Gminy Police o”Jat adiacenckich, ma-
jących związek ze wzrostem warto`ci nieruchomo`ci s”owodowanym budową urządzeL infrastruktury 
technicznej z udziaJem `rodków z budwetu Skarbu PaLstwa lub jednostek samorządu terytorialnegoŁ 

źaJącznik nr 6 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ”nŁ: ｭPORT IIｬ 

Nie wniesiono wadnych uwag do ”rojektu ”lanu PORT IIŁ 

PozŁ ń44Ń 
 

UCHWAIA NR LIIIł436ł2ŃŃ9 
Rady Miasta _winouj`cia 

z dnia 3Ń kwietnia 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie ustalenia wysoko`ci stawek ”rocentowych o”Jat adiacenckichŁ 

 Na ”odstawie artŁ 98a ustŁ ń i artŁ ń46 ustŁ 2 ustawy z dnia 2ń sier”nia ń997 rŁ o gos”odarce 
nieruchomo`ciami (tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ4 rŁ Nr 26ń, ”ozŁ 26Ń3, Nr 28ń, ”ozŁ 2782; z 2ŃŃ5 rŁ 
Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87, Nr ń69, ”ozŁ ń42Ń, Nr ń75, ”ozŁ ń459; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 64, ”ozŁ 456, Nr ńŃ4, 
”ozŁ 7Ń8, Nr 22Ń, ”ozŁ ń6ŃŃ i ń6Ńń; z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń73, ”ozŁ ń2ń8; z 2ŃŃ8 rŁ Nr 59, ”ozŁ 369, Nr 22Ń, 
”ozŁ ń4ń2, Nr ń9, ”ozŁ ńŃŃ, Nr 42, ”ozŁ 335 i Nr 42, ”ozŁ 34Ń) Rada Miasta, uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ Ustala się wysoko`ć stawki ”rocentowej o”Jaty adiacenckiej w wysoko`ci ńŃ% równicy warto`ci 
nieruchomo`ci, jeweli w wyniku ”odziaJu nieruchomo`ci dokonanego na wniosek wJa`ciciela lub uwytkownika 
wieczystego, który wniósJ o”Jaty roczne za caJy okres uwytkowania tego ”rawa, wzro`nie jej warto`ćŁ 


