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UCHWAIA NR VII/96/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia - Olesznaｬ 
w Szczecinie. 

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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. 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); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr VIII/172/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Olesznaｬ 
w Szczecinie, po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Miasta Szczecin, uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r., 

uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Olesznaｬ w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni ok. 124,90 ha, z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) od ”óJnocy - granica administracyjna miasta z gminą Kobylanka, 
2) od wschodu - ul. ”rof. Tomasza vuka, 
3) od ”oJudnia - ul. Szosa Stargardzka oraz tereny ”oJowone na ”oJudnie od tej ulicy, 
4) od zachodu - granica kom”leksu le`nego ｭPark Le`ny Śąbieｬ. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek, zwany dalej rysunkiem ”lanu, s”orządzony w skali 

1:1000. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.J.2001.KSP,U,G pow. 1,65 ha; 

2) D.J.2002.U pow. 0,51 ha; 

3) D.J.2003.ZD,G pow. 1,70 ha; 

4) D.J.2004.Z pow. 3,45 ha; 

5) D.J.2005.GE pow. 0,38 ha; 
 

6) D.J.2006.TSB pow. 0,05 ha; 

7) D.J.2007.U,G pow. 8,52 ha; 
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8) D.J.2008.UT,MN pow. 2,59 ha; 

9) D.J.2009.UT,ZN pow. 13,53 ha; 

10) D.J.2010.KS pow. 0,27 ha; 

11) D.J.2011.ZL,G,E pow. 21,67 ha; 

12) D.J.2012.ZL,G,E pow. 4,31 ha; 

13) D.J.2013.ZL pow. 1,58 ha; 

14) D.J.2014.ZL pow. 7,02 ha; 

15) D.J.2015.U,WK pow. 0,46 ha; 

16) D.J.2016.ZL,G pow. 3,02 ha; 

17) D.J.2017.ZN,G pow. 6,87 ha; 

18) D.J.2018.ZL,G pow. 5,68 ha; 

19) D.J.2019.U,G pow. 1,12 ha; 

20) D.J.2020.U pow. 0,43 ha; 

21) D.J.2021.ZP pow. 1,00 ha; 

22) D.J.2022.UT pow. 1,79 ha; 

23) D.J.2023.U,MN pow. 0,45 ha; 

24) D.J.2024.U,MN pow. 0,62 ha; 

25) D.J.2025.U,MN pow. 0,45 ha; 

26) D.J.2026.ZL,G pow. 9,88 ha; 

27) D.J.2027.U,MN pow. 0,17 ha; 

28) D.J.2028.U,MN pow. 0,32 ha; 

29) D.J.2029.MN,U pow. 0,23 ha; 

30) D.J.2030.GE pow. 0,03 ha; 

31) D.J.2031.U,MN pow. 0,16 ha; 

32) D.J.2032.U,MN pow. 0,88 ha; 

33) D.J.2033.ZL,G pow. 2,26 ha; 

34) D.J.2034.KND pow. 0,09 ha; 

35) D.J.2035.WS pow. 0,93 ha; 

36) D.J.2036.WS pow. 0,68 ha; 

37) D.J.2037.WS pow. 1,20 ha; 

38) D.J.2038.KD.S pow. 7,94 ha; 

39) D.J.2039.KD.Z pow. 3,84 ha; 

40) D.J.2040.KD.L pow. 0,73 ha; 

41) D.J.2041.KD.D pow. 0,58 ha; 

42) D.J.2042 KD.D pow. 0,78 ha; 

43) D.J.2043.KD.D pow. 0,62 ha; 

44) D.J.2044.KD.D pow. 0,32 ha; 

45) D.J.2045.KD.D pow. 0,15 ha; 

46) D.J.2046.KD.D pow. 0,14 ha; 

47) D.J.2047.KD.D pow. 0,18 ha; 

48) D.J.2048.KP pow. 0,08 ha; 

49) D.J.2049.KDW pow. 0,30 ha; 

50) D.J.2050.KDW pow. 0,09 ha; 

51) D.J.2051.IT,KP pow. 0,12 ha; 

52) D.J.2052.KPS pow. 0,004 ha; 

53) D.J.2053.IT,KP pow. 0,21 ha; 

54) D.J.2054.IT,KP pow. 0,05 ha; 

55) D.J.2055.IT pow. 0,18 ha; 

56) D.J.2056.IT,KP pow. 0,20 ha; 

57) D.J.2057.ZL,G pow. 2,22 ha; 

58) D.J.2058.KPJ pow. 0,05 ha; 

59) D.J.2059.E pow. 0,02 ha; 

60) D.J.2060.E pow. 0,02 ha; 

61) D.J.2061.E pow. 0,01 ha; 

62) D.J.2062.E pow. 0,01 ha; 

63) D.J.2063.KPS pow. 0,009 ha; 

64) D.J.2064.KPS pow. 0,005 ha. 
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§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, tereny usJug 
z wyJączeniem obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 2000 m², tereny usJug 
o`wiaty, s”ortu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej i zieleni le`nej, ukJad komunikacyjny i sieci infrastruk-

tury technicznej. Regulacje ”lanu obejmują ”eJną ”roblematykę okre`loną w art. 15 ust. 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Olesznaｬ w Szczecinie 

stanowi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJy, skJadający się z arkuszy nr 1 i nr 2. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 
w skali 1:10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz o zasadach ich finansowania stanowi źaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, będący in-

tegralną czę`cią uchwaJy. 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, stanowiące ”odstawowe jednostki struk-

turalne, dla których ustala się ”rzeznaczenie oraz równe zasady zabudowy i zagos”odarowania terenu. 

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

1) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy miasta Prawobrzewe - D; 

2) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu administracyjnym: J (osiedle PJonia-_mierdnica-Jezierzyce); 

3) liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu: 2; 

4) liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w ”lanie: 001, 002, ｱ 064; 
5) symbole ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 

a) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wprowadzenia usJug, 
b) U,MN - teren zabudowy usJugowej z dopuszczeniem lokalu mieszkalnego, 

c) U - teren zabudowy usJugowej, 
d) U,G - teren zabudowy usJugowej, sieci gazowej, 
e) U,WK - teren bazy technicznej, 

f) U,T - teren usJug turystyki i rekreacji, 

g) UT,ZN - teren turystyki biernej i zieleL ”rawnie chroniona, 
h) UT,MN - teren usJug turystyki i rekreacji z dopuszczeniem lokalu mieszkalnego, 

i) KSP,U,G - teren stacji ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego z obiektami obsJugi ”ojazdów, zabudowy 
usJugowej, sieci gazowej, 

j) ZD,G - teren ogrodów dziaJkowych, sieci gazowej, 
k) ZP - teren zieleni urządzonej o charakterze parkowym, 

l) ZN,G - teren zieleni prawnie chronionej, sieci gazowej, 

m) ZL - teren zieleni le`nej, 
n) ZL,G - teren zieleni le`nej, sieci gazowej, 
o) ZL,G,E - teren zieleni le`nej, sieci gazowej i elektroenergetycznej, 

p) Z - teren zieleni naturalnej, 

q) WS - teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych, 
r) KND - teren ”odczyszczalni wód o”adowych, 
s) GE - teren stacji redukcyjnej gazu, 

t) IT - teren infrastruktury technicznej, 

u) IT,KP - teren korytarzy infrastruktury technicznej z ciągiem ”ieszym, 
v) KPS - teren ”rze”om”owni `cieków sanitarnych, 
w) E - teren stacji transformatorowej, 

x) TSB - teren stacji bazowej telefonii komórkowej, 
y) KP - teren ciągu ”ieszego, 

z) KPJ - teren ciągu ”ieszo jezdnego, 
za) KS - teren parkingu, 

zb) KD.S - teren drogi publicznej - droga ekspresowa, 

zc) KD.Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, 
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zd) KD.L - teren drogi publicznej - ulica lokalna, 

ze) KD.D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 

zf) KDW - teren drogi wewnętrznej. 

3. W granicach terenów Ś.J.2011.źL,G,ś, Ś.J.2012.źL,G,ś, Ś.J.2016.źL,G, Ś.J.2017.źN,G, 
D.J.2018.ZL,G, Ś.J.2026.źL,G, Ś.J.2033.źL,G, Ś.J.2057.źL,G wystę”uje wydzielenie wewnętrzne 
o symbolu 1.G, dla którego ustalono odrębne ”rzeznaczenie i zasady zagospodarowania; symbol literowy 

G oznacza ”rzeznaczenie terenu na sieć gazową. 

4. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanu. Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

5. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia komunikacyjne; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej. 

6. PeJny tekst ustaleL dla oznaczonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 
terenu elementarnego. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) dach stromy - równe formy dachów o co najmniej dwóch ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem 
co najmniej 25°; za formę dachu stromego uznaje się takwe dach mansardowy, ko”uJowy lub kolebkowy; 

2) dostę” ogólny - dostę” do terenu (obiektu) nie limitowany wadnymi ograniczeniami ”odmiotowymi (”o-

wszechny) ani przedmiotowymi, w szczególno`ci ogrodzeniami, biletami wstę”u, czasem dostę”u, it”.; 
3) gatunki nie”owądane ro`lin: 

a) nie”owądane drzewa i krzewy - gatunki, które ”owinny być eliminowane ”odczas cięć sanitarnych 
i innych zabiegów hodowlanych w drzewostanach, nie stosować w nasadzeniach w lasach oraz 

na terenach zieleni zachowujących ciągJo`ć ”rzestrzenną z lasami; zwarte drzewostany tych ga-

tunków nalewy ”rzebudowywać; do gatunków nie”owądanych nalewą: czeremcha amerykaLska, 
dąb czerwony, jewyna wcinanolistna, robinia akacjowa, `nieguliczka biaJa, tawlina jarzębolistna, 

b) nie”owądane byliny - gatunki ro`lin, które nie mogą być stosowane w nasadzeniach na terenach 

zieleni publicznej i w lasach. Stanowiska tych ro`lin ”owinny być zwalczane. Śo gatunków nie-

”owądanych nalewą: barszcz Montegazziego i Sosnowskiego, niecier”ek gruczoJowaty i ”rzyląd-

kowy, rdestowiec ostrokoLczysty i sachaliLski; 
4) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania. Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

5) kompozycja obiektu - ukJad eks”onowanych elewacji oraz dachu i zwieLczenia budowli z rozmiesz-

czeniem, wielko`cią i ”ro”orcjami otworów, elementami ”rogramu architektoniczno-estetycznego (de-

tale, faktury materiaJów, zasada kolorystyki it”.), stolarką, urządzeniami Jączącymi obiekt z otaczają-
cym terenem, towarzyszącymi obiektami ”omocniczymi ws”ierającymi kom”ozycyjnie obiekt gJówny; 

6) kom”ozycja zes”oJu zabudowy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

dowy, wysoko`ci zabudowy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, ”odziaJu wJasno`ciowego, 
nawierzchni utwardzonych; 

7) kom”ozycja zes”oJu zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”. zaJowenia ”omnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

8) Le`ny Kom”leks Promocyjny ｭPuszcze SzczeciLskieｬ - lasy, na których ”rowadzona jest wielofunk-

cyjna i zrównowawona gos”odarka le`na o”arta na integracji celów trwaJej gos”odarki le`nej i aktyw-

nej ochrony przyrody; 
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9) makroniwelacja - zmiana naturalnej rzeuby i nachylenia stoku (wyko”, nasy”, wyrównanie ”owierzchni) 
o wysoko`ć względną większą niw 1 m; 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

11) obiekt w gminnej ewidencji zabytków - obiekt o walorach zabytkowych ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków; obowiązują zasady ochrony okre`lone w ustaleniach planu; 

12) obsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu związanego z ”rowadzeniem: usJug `wiadczonych w wyko-

nywaniu wolnych zawodów, szkoleL i nauczania, dziaJalno`ci ”rawniczej, ”rojektowej, rachunkowo-

`ci, księgowo`ci, doradztwa, ”o`rednictwa, dostarczania informacji, s”orządzania o”racowaL i tJu-

maczeL, obsJugi nieruchomo`ci it”., usJug rzeczowych n”.: urządzanie wystaw, ”akowanie it”., usJug 
w zakresie kultury i rozrywki, usJug zdrowia n”.: gabinety lekarskie, ”o”rawy kondycji fizycznej, 
”unkty o”ieki nad dziećmi i osobami starszymi a takwe innych drobnych usJug n”.: fryzjerskich, ko-

smetycznych, ”ralniczych, szewskich, fotograficznych, ”oligraficznych, wy”owyczania i naprawy 

s”rzętu biurowego, domowego it”., oraz związanych z obsJugą turystyki n”.: wy”owyczalnia s”rzętu 
turystycznego, dziaJalno`ć biur ”odrówy, agencji i informacji turystycznej itp.; 

13) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego 

obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych albo, 
b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; 
do powierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich ele-

mentów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnięte) 
i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimo-

we), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz ”owierzchnię obiektów ”o-

mocniczych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany it”.; 
do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oni-

wej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okienkach 
”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe nadwieszonych czę`ci 
budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

14) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym; 
reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o ”owierzchni do 0,3 m²; 

15) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; re-

klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym; 

16) studnie awaryjne - studnie publiczne, zakJadowe lub wyznaczone studnie ”rywatne za”ewniające 
zaopatrywanie w wodę ludno`ci w warunkach s”ecjalnych, tj. wystą”ienia skawenia, klęsk wywioJo-

wych lub wojny; 

17) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-

”owiednimi terenami ”ozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych. 
SZM jest obszarem chronionym w planie poprzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach; 

18) warto`ciowy drzewostan - ”ojedyncze drzewa, gru”y drzew s”eJniające jedna z ”oniwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami oraz z wy-

jątkiem zadrzewieL tworzonych ”rzez gatunki nie”owądane), 
b) drzewa i krzewy gatunków ”rawnie chronionych lub stanowiące ”omniki ”rzyrody, aleje i parki 

zabytkowe, 

c) drzewa rodzime i obce z ”odanych niwej rodzajów o obwodzie ”nia mierzonego na wysoko`ci 
130 cm: 

- pow. 200 cm: czeremcha zwyczajna, olsza, topola, wierzba, 

- pow. 100 cm: brzoza, choina, daglezja, jesion, kasztanowiec, klon (z wyjątkiem klonu jesio-

nolistnego), modrzew, morwa, sosna, `wierk, 
- pow. 50 cm: buk, cy”rysik, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), gJóg, grab, iglicznia, jarząb, 

jodJa, leszczyna turecka, li”a, magnolia, ”latan klonolistny, wiąz, wywotnik, 
d) ”onad ”ięcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyjątkiem gatunków nie”owąda-

nych, innych gatunków wymienionych w bazie ｭGatunki obce. Polska baza danych.ｬ Instytutu 
Ochrony `rodowiska PAN oraz ”os”olitych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, da-
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glezji, forsycji, ja`minowców, kasztanowca, kolcowoju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrze-

wów, sumaków, `wierków, tawuJ i tawuJowa, to”oli, winobluszczy, wylistka i wywotników; 
19) zamknięcie kom”ozycyjne - ograniczenie widokowe ”rzestrzeni ”ublicznej obiektem budowlanym (gru”ą 

obiektów), uksztaJtowaniem ”owierzchni terenu lub zielenią wysoką, ”osiadające walory kom”ozy-

cyjne i estetyczne. 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m² z zastrzewe-

niem pkt 2; 

2) w terenach elementarnych: D.J.2001.KSP,U,G, D.J.2002.U, D.J.2007.U,G, D.J.2008.UT,MN zaka-

zuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 150 m². 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji muszą zamykać się w granicach dziaJki bu-

dowlanej, z zastrzeweniem ust. 6 pkt 13; 

2) ustalenia ekologiczne obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymczasowego; 

3) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element 
kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni za wyjątkiem: 
a) cięć ”ielęgnacyjnych, cięć wykonywanych w ramach realizacji ”lanu urządzenia lasu lub u”rosz-

czonego ”lanu urządzenia lasu, 
b) niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową ulic, 
c) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanych z realizacją inwynieryjnych urządzeL siecio-

wych, sieci inwynieryjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wycinki do”uszczonej w usta-

leniach szczegóJowych; 
4) zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin oraz gatunków ro`lin niezgodnych z sie-

dliskiem; istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków nie”owądanych lub niezgodnych 
z siedliskiem nalewy sukcesywnie eliminować i zastę”ować gatunkami rodzimymi, za wyjątkiem ”oje-

dynczych drzew egzotycznych do zachowania w terenach D.J.2013.ZL, D.J.2014.ZL, D.J.2017.ZN,G 

i D.J.2021.ZP; 

5) zakazuje się likwidacji i kanalizacji rowów melioracyjnych za wyjątkiem kanalizacji związanej z realiza-

cją ustalonych w ”lanie dróg oraz likwidacji do”uszczonej w ustaleniach szczegóJowych; nalewy za-

chować drowno`ć, wJa`ciwy stan techniczny oraz kierunek od”Jywu wody na rowach melioracyjnych 

przeznaczonych do zachowania; 

6) obszar planu, z wyJączeniem terenów elementarnych: Ś.J.2013.źL, Ś.J.2014.źL, Ś.J.2017.źN,G, 
D.J.2018.ZL,G, D.J.2019.U,G, D.J.2020.U, D.J.2021.ZP, D.J.2040.KD.L, D.J.2035.WS, D.J.2036.WS, 

D.J.2037.WS, D.J.2053.IT,KP i czę`ci Ś.J.2038.KŚ.S ”oJowony jest w granicach otuliny SzczeciL-
skiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, w związku z czym obowiązują rygory chroniące 
wystę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe formuJowane dla 
”oszczególnych terenów elementarnych, zgodnie z roz”orządzeniami Wojewody źachodnio”omor-

skiego w sprawie Parku i jego planu ochrony; 

7) obszar planu, z wyJączeniem terenów elementarnych: Ś.J.2022.UT, Ś.J.2023.U,MN, Ś.J.2024.U,MN, 
D.J.2025.U,MN, D.J.2047.KD.D i czę`ci Ś.J.2039.KŚ.ź ”oJowony w granicach Systemu Zieleni 

Miejskiej, w którym zakazuje się: 
a) zmniejszania udziaJu ”owierzchni biologicznej czynnej ”oniwej 50% ”owierzchni terenu elemen-

tarnego lub ”ojedynczej dziaJki budowlanej, okre`lonej w ustaleniach szczegóJowych ”lanu, z za-

strzeweniem ”kt 8, 

b) ksztaJtowania zabudowy w s”osób utrudniający swobodny ”rze”Jyw mas ”owietrza i ”rzecinają-
cy ciągJo`ć korytarzy ekologicznych, 

c) zagospodarowania terenu w s”osób utrudniający czynną lub bierną migrację ro`lin i zwierząt zgodnie 

z zasadą ciągJo`ci ”rzestrzennej ekosystemu; 
8) na istniejących, zabudowanych dziaJkach, na których nie jest mowliwe zachowanie wymaganego 

udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej, do”uszcza się jego ”omniejszenie nie więcej niw o 5% po-

wierzchni dziaJki, w zakresie niezbędnym do ”o”rawy funkcjonowania i wy”osawenia budynku lub terenu; 
9) obszar planu, z wyJączeniem terenów elementarnych: Ś.J.2018.źL,G, Ś.J.2019.U,G, Ś.J.2020.U, 

Ś.J.2040.KŚ.L, jest ”oJowony w granicach s”ecjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭWzgó-
rza Bukoweｬ PLH320020; ”rzy zabudowie i zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje nakaz mi-

nimalizacji negatywnego w”Jywu na wJa`ciwy stan siedlisk ”rzyrodniczych i siedlisk gatunków ro`lin 
i zwierząt, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000; 
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10) ”lanowane ”rzedsięwzięcia realizuje się ”o ”rze”rowadzonym ”ostę”owaniu w sprawie oceny oddzia-

Jywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko i na obszar Natura 2000, wynikającym z ”rze”isów odrębnych; 

11) obowiązuje ochrona dziko wystę”ujących ro`lin i zwierząt oraz ich siedlisk objętych ochroną na ”od-

stawie ”rze”isów wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody; 

12) do chwili uchwalenia ochrony, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na obszarach proponowanych 

do objęcia szczególnymi formami ochrony ”rzyrody, obowiązują zakazy i nakazy stanowiące ustalenia 
niniejszego planu. 

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

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug (MN,U) na jednej dziaJce 
budowlanej ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usJugowego 

wraz z ”rzeznaczonymi na ”otrzeby mieszkaLców budynkami garawowymi i gos”odarczymi; 
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z do”uszczeniem usJug (MN,U) do”uszcza się w”rowadzenie 

usJug wyJącznie jako wbudowane lub dobudowane w budynku mieszkalnym; 

3) na terenach zabudowy usJugowej z do”uszczeniem lokalu mieszkalnego (UT,MN, U,MN) do”uszcza się 

wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego w budynku usJugowym lub na warunkach okre`lonych w usta-

leniach szczegóJowych; 
4) linie zabudowy nie ograniczają sytuowania niekubaturowych inwynieryjnych urządzeL sieciowych; 
5) ustala się strefę B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej, okre`loną 

na rysunku ”lanu, obejmującą zaJowenie willowo-parkowe przy ul. Przylesie; do”uszcza się dziaJania 
inwestycyjne zachowujące i kontynuujące historyczną kom”ozycję zes”oJu zabudowy, zes”oJu zieleni 
i typ zabudowy o walorach zabytkowych, na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

6) ustala się ochronę budynków o walorach zabytkowych, wskazanych w ustaleniach szczegóJowych i okre-

`lonych na rysunku ”lanu; do”uszcza się ich ”rzebudowę i rozbudowę na warunkach okre`lonych w usta-

leniach szczegóJowych; w sytuacji konieczno`ci wyburzenia obiektu nakazuje się odtworzenie go 
w ”ierwotnej lokalizacji na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

7) w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki obiektu zabytkowego ujętego w gminnej ewidencji zabytków, 
nakazuje się wykonanie inwentaryzacji ”omiarowej oraz fotograficznej obiektu i przekazanie wykona-

nej dokumentacji organowi ds. ochrony zabytków; 
8) ustala się strefę K ochrony krajobrazu kulturowego, oznaczoną na rysunku ”lanu, w granicach której 

wystę”uje historycznie uksztaJtowane zagos”odarowanie terenu; ochronie ”odlegają: 
a) przebieg ul. Przylesie, w tym sz”aler drzew wzdJuw ulicy, 
b) kom”ozycja zes”oJu zieleni i zabudowy w obszarze O`rodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 

przy ul. Przylesie 17 i w terenach otaczających o`rodek, w tym ukJad budynków, gabaryty bu-

dynków, ciągi ”iesze, 
c) obszary le`ne w dolinie rzeki PJonia z takimi elementami jak: szlaki turystyczne, ruiny ”o dawnym 

zes”ole ”aJacowo-parkowym Henningsholm z koLca XIX wieku, pojedyncze drzewa egzotyczne 

w obszarze ”omiędzy rzeką PJonią a ul. Przylesie; 

9) ustala się strefę W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczoną 
na rysunku ”lanu, w obrębie której do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w ”rze-

”isach dot. ochrony zabytków; 
10) ustala się strefę W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczoną 

na rysunku planu, w obrębie której do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w ”rze-

pisach dot. ochrony zabytków; 
11) zakazuje się lokalizacji reklam wbudowanych, za wyjątkiem reklam o ”owierzchni do 1 m², zawierają-

cych grafikę informacyjno-reklamową okre`lającą logo firmowe lub charakter ”rowadzonej dziaJalno-

`ci w obiekcie i na dziaJce na której reklama jest umieszczona, z zastrzeweniem ”kt 12; 

12) zakazuje się lokalizacji reklam wbudowanych na obiektach w gminnej ewidencji zabytków; 
13) zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących za wyjątkiem: no`ników tablic informacyjnych 

okre`lających dziaJalno`ć ”rowadzoną na nieruchomo`ci oraz reklam do”uszczonych w ustaleniach 

szczegóJowych, z zastrzeweniem ”kt 15; do”uszcza się ”rzedJuwenie lokalizacji istniejących reklam 
wolno stojących na okres maksymalnie do 2 lat, licząc od dnia wej`cia w wycie niniejszego ”lanu; 

14) zakazuje się umieszczania reklam/banerów/siatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 
budynku, za wyjątkiem reklam/banerów/siatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowaniach, 
ogrodzeniach lub wy”osaweniu placu budowy instalowanych w trakcie formalnie ”rowadzonych robót 
budowlanych; 

15) lokalizację reklam wolno stojących w ”asie drogowym warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL 
w ”rowadzeniu sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu drogowym; 
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16) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków od strony ulicy; 
zakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji odgromowych oraz kanaJów wentylacji mechanicznej, 
waluzji, wlotów i wylotów wentylacji mechanicznej nie wystającej ”oza lica budynków; 

17) do”uszcza się zachowanie zabudowy i dotychczasowego uwytkowania terenu, niezgodnych z ”rze-

znaczeniem terenu, lecz istniejących legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu - do czasu 

zmiany zagospodarowania i przeznaczenia terenu na zgodne z ”lanem; istniejące legalnie budynki mo-

gą być ”oddawane remontom ka”italnym i ”rzebudowie bez ”rawa ”owiększania liczby mieszkaL 
w budynkach mieszkalnych oraz kubatury w budynkach innych funkcji; 

18) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdJuw ul. Szosa Stargardzka nalewy ”rzewi-

dzieć rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne lub od”owiednie zagos”odarowanie terenu (n”. 
ekrany akustyczne, zieleL urządzona) Jagodzące lub eliminujące negatywne skutki sąsiedztwa trasy 
komunikacyjnej; 

19) na obszarach staJego lub okresowego wystę”owania ”odwywszonego ”oziomu wód gruntowych do-

”uszcza się ”od”iwniczenie budynków ”od warunkiem zastosowania od”owiednich zabez”ieczeL chro-

niących ”rzed ”rzedostawaniem się wody do ”omieszczeL ”iwnicznych (n”. wywsze ”osadowienie 
budynku i ”odniesienie ”oziomu terenu, o”aski drenawowe, izolacje hydrotechniczne); 

20) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego niezgodnego z ”rzeznaczeniem terenu za wyjątkiem: 
a) za”leczy budowy związanej z realizacją inwestycji dla innych dziaJek budowlanych, 
b) zastosowania rozwiązaL ”rzej`ciowych związanych z realizacją ”lanu, 
c) rozwiązaL do”uszczonych w ustaleniach szczegóJowych ”lanu, 
d) infrastruktury telekomunikacyjnej; 

21) ustalenia kompozycji i form zabudowy obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania 

tymczasowego, z zastrzeweniem ”kt 20. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) ”laców i dojazdów urządzonych jako zagos”odarowanie tymczasowe nie uznaje się za dostę” do dro-

gi ”ublicznej dla terenów ”rzylegJych; 
3) zakazuje się wydzielania dziaJek ”o obrysie budynków bez wydzielenia terenu ”rzynalewnego i nie-

zbędnego do racjonalnego korzystania z budynku, ustalenie nie dotyczy sytuacji wyznaczenia po ob-

rysie budynku jednej z granic terenu ”rzynalewnego zabudowie istniejącej; 
4) minimalną szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych, 

ustala się wyJącznie dla dziaJek budowlanych bez”o`rednio ”rzylegających do ulic i dróg wewnętrz-
nych okre`lonych w planie, przy czym w ”rzy”adku dziaJki ”rzylegającej do kilku ulic ustalenie doty-

czy frontu przy ulicy lub drodze wskazanej w ustaleniach szczegóJowych, albo w przypadku braku 

wskazania - co najmniej jednego frontu; 

5) nie uznaje się za dziaJkę budowlaną dziaJki gruntu stanowiącej dojazd do dziaJek budowlanych nie 
”rzylegających frontem do ulic i dróg wewnętrznych okre`lonych w ”lanie oraz do terenów uwytko-

wanych rolniczo; 

6) ”rzy wydzielaniu dziaJek budowlanych ”rzylegających frontem do ulic lub dróg wewnętrznych, okre-

`lony w ustaleniach szczegóJowych kąt nachylenia nowych granic dziaJek budowlanych dotyczy gra-

nic stykających się z linią rozgraniczającą ulicy lub drogi wewnętrznej; 
7) okre`lone w ustaleniach szczegóJowych zasady ”arcelacji nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 

gruntu na ”rzyJączenie do sąsiedniej ”osesji w celu umowliwienia ”rawidJowego i racjonalnego korzy-

stania z budynku, urządzeL ”oJowonych na tej ”osesji lub umowliwienia jej racjonalnej zabudowy (ko-

rekty ”odziaJów wJasno`ciowych); 
8) okre`lone w ustaleniach szczegóJowych zasady ”arcelacji nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 

gruntu dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych, sieci inwynieryjnych oraz infrastruktury telekomunika-

cyjnej; 

9) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysunku 

planu; 

10) okre`lone na rysunku ”lanu granice terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych wyznaczają 
granice ”odziaJów ”arcelacyjnych; 

11) do”uszcza się odstę”stwo o +5/-5 sto”ni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzielanych 
dziaJek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 
2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać będą: 

a) D.J.2038.KD.S - ”oJączenie z lewobrzewną czę`cią miasta oraz wylot z miasta w kierunku 

wschodnim, w kierunku Bydgoszczy i Torunia, 

b) D.J.2039.KD.Z (ul. Szosa Stargardzka) - poJączenie z osiedlami: Kijewo, Majowe, Klęskowo, Bu-

kowe oraz osiedlami: _mierdnica i Jezierzyce, a takwe ”oJączenie z czę`cią lewobrzewną miasta 
oraz wylot z miasta w kierunku wschodnim i ”oJudniowym (”rzez skrzywowanie z ulicą zbiorczą - 
ul. BaliLskiego), 

c) ulica D.J.2040.KD.L (ul. Przylesie) - ulica do obsJugi ruchu lokalnego Jącząca osiedle PJonia z osie-

dlami SJawociesze i Wielgowo; 

3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę 

s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, nie mniejszej niw ta, która wy-

nika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; do obliczania zapo-

trzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych ”rzyjmuje się nastę”ujące wskauniki 
liczby miejsc postojowych: 

lp Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik liczby miejsc 
postojowych 

1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki rekreacji 

indywidualnej 

1 mieszkanie lub budynek 

rekreacyjny 

2 m.p. 

2 Gastronomia (np. restauracje, kawiarnie, bary) 3 miejsca konsumpcyjne 1 m.p. 

3 Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 

adwokackie itp. 

1 gabinet 1 m.p. 

4 ObsJuga firm i klientów 50 m² ”owierzchni 
uwytkowej 

1 m.p. 

5 O`rodki (obiekty) edukacji 1 sala dydaktyczna 1 m.p. 

6 Pensjonaty (pokoje turystyczne), hotele, motele 10 Jówek 5 m.p. 

7 O`rodek rehabilitacji zwierząt, lecznica zwierząt 100 m² ”owierzchni 
uwytkowej 

2 m.p. 

8 Warsztaty ”ojazdów mechanicznych bez myjni 
samochodowych 

1 stanowisko naprawcze 3 m.p. 

9 Stacje paliw z wyJączeniem samoobsJugowych stacji 
i myjni samochodowych 

1 obiekt 5 m.p. 

10 Myjnie samochodowe 1 stanowisko do mycia 2 m.p. 

11 Boiska (bez miejsc dla widzów) 50 m² ”owierzchni terenu 1 m.p. 

12 Inne obiekty rekreacyjno-sportowe 5 uwytkowników 1 m.p. 

13 MaJe obiekty s”ortu i rekreacji np. kluby fitness, 

siJownie 

10 korzystających 1 m.p. 

14 Pole namiotowe (pole biwakowe) 2 namioty 1 m.p. 

15 Handel detaliczny 100 m² ”owierzchni 
s”rzedawy 

3 m.p. 

16 Handel hurtowy 400 m² ”owierzchni 
s”rzedawy 

1 m.p. 

17 Ogrody dziaJkowe 3 ogrody dziaJkowe 1 m.p. 

 Uwaga: w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, stosuje się za-

okrąglenie uJamka do jedno`ci: dla liczby mniejszej lub równej 0,5 - do 0, dla liczby większej od 0,5 - do 1; 
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4) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub 
zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z ”rzy-

rostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; do obliczania za”otrzebowania 
na miejsca postojowe dla samochodów osobowych ”rzyjmuje się nastę”ujące wskauniki liczby miejsc 
postojowych: 

lp Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik liczby miejsc 
postojowych 

1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki rekreacji 

indywidualnej 

nie okre`la się  

2 Gastronomia (np. restauracje, kawiarnie, bary) nie okre`la się  

3 Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 

itp. 

nie okre`la się  

4 ObsJuga firm i klientów 50 m² ”owierzchni 
uwytkowej 

nie mniej niw 0,2 

5 O`rodki (obiekty) edukacji 10 uwytkowników 
jednocze`nie 

nie mniej niw 0,5 

6 Pensjonaty (pokoje turystyczne), hotele, motele 100 Jówek nie mniej niw 2 

7 O`rodek rehabilitacji zwierząt, lecznica zwierząt nie okre`la się  

8 Warsztaty ”ojazdów mechanicznych bez myjni 
samochodowych 

10 zatrudnionych nie mniej niw 0,5 

9 Stacje paliw z wyJączeniem samoobsJugowych stacji 
i myjni samochodowych 

nie okre`la się  

10 Myjnie samochodowe nie okre`la się  

11 Boiska (bez miejsc dla widzów) 10 uwytkowników 
jednocze`nie 

nie mniej niw 1 

12 Inne obiekty rekreacyjno-sportowe 10 uwytkowników 
jednocze`nie 

nie mniej niw 1 

13 MaJe obiekty s”ortu i rekreacji np. kluby fitness, 

siJownie 

10 korzystających nie mniej niw 1 

14 Pole namiotowe (pole biwakowe) nie okre`la się  

15 Handel detaliczny nie okre`la się  

16 Handel hurtowy 10 zatrudnionych nie mniej niw 0,5 

17 Ogrody dziaJkowe nie okre`la się  

 Uwaga: w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, stosuje się za-

okrąglenie uJamka do jedno`ci: dla liczby mniejszej lub równej 0,5 - do 0, dla liczby większej od 0,5 - do 1. 

5) wymogi w zakresie ”otrzeb na miejsca ”ostojowe okre`lone w pkt 3, 4 nie obowiązują w przypadku: 

a) zmiany s”osobu uwytkowania, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJującej ”o-

trzeby parkingowe do 1 miejsca postojowego, 

b) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy tymczasowego obiektu budowlanego wywoJującej ”otrzeby 
parkingowe do 3 miejsc postojowych, 

c) zagos”odarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.); 

6) ”rzebiegi `ciewek rowerowych i ciągów ”ieszych, ”rzedstawione na rysunku ”lanu, są ”rzebiegami 
”rzybliwonymi, z wyjątkiem u`ci`lenia ich ”rzebiegu w ustaleniach szczegóJowych terenów elemen-

tarnych; do”uszcza się ”rowadzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciągów ”ieszych, ”ieszo-rowerowych i terenów elementarnych o symbolu 

IT, IT,KP wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci 
uzbrojenia terenu, z zastrzeweniem ”kt 13; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego, z zastrzeweniem ”kt 13; 

3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i nowej sieci wodociągowej o `rednicy 80 - 150 mm zasilanej 

z istniejących i nowych magistral i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych o `rednicy 150 - 

300 mm, w ulicach: Szosa Stargardzka, PrzyszJo`ci, BaliLskiego; 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 61 ｦ 9125 ｦ Poz. 1094 

 

4) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami o obronie cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
5) od”rowadzanie `cieków sanitarnych do istniejącej i nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tJocz-

nej i dalej ”rzetJoczenie do kolektora ｭFｬ ”rzy ulicy Kurzej lub ”o”rzez istniejącą ”rze”om”ownię `cie-

ków ｭTartacznaｬ do kolektora ｭFｬ i dalej do oczyszczalni `cieków ｭźdrojeｬ; 
6) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i nową kanalizacją deszczową o `rednicy 0,30 - 0,60 m do 

istniejących rowów melioracyjnych i rzeki PJonia ”o”rzez urządzenia ”odczyszczające lub bez”o`red-

nio do zbiorników bezod”Jywowych; do”uszcza się od”rowadzenie do gruntu ”od warunkiem s”eJnie-

nia wymagaL ”rze”isów dotyczących w”rowadzania `cieków do wód lub do ziemi; 
7) dla nowo realizowanej zabudowy do”uszcza się do czasu realizacji w ulicach: 

a) sieci gazowej, zaopatrzenie w gaz ze zbiorników gazu zlokalizowanych na dziaJce, 
b) kanalizacji sanitarnej, od”rowadzanie `cieków sanitarnych do indywidualnych i lokalnych zbiorni-

ków bezod”Jywowych, 
c) kanalizacji deszczowej, od”rowadzenie wód deszczowych do indywidualnych zbiorników umowli-

wiających gromadzenie wód o”adowych, 
d) sieci wodociągowej, zao”atrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody, obowiązuje szczegóJowe 

roz”oznanie warunków hydrogeologicznych; 
8) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i nowej sieci gazowej rozdzielczej niskiego i `redniego ci`nienia 

o `rednicy 25 - 150 mm zasilanej z istniejących i nowych magistral i gJównych rozdzielczych sieci ga-

zowych niskiego ci`nienia i `redniego ci`nienia o `rednicy 80-300 mm w ulicach: Szosa Stargardzka, 

PrzyszJo`ci; 
9) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ energii wykorzystujących: niskoemisyjne 

instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa 
energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”. o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJniają-
cych warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie z ”rze”i-

sami prawa geologicznego i górniczego; 
10) do”uszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych uródeJ wytwarzających w skojarzeniu cie”Jo i ener-

gię elektryczną; 
11) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych i pod-

dawanych ”rzebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJniające 
uródJo cie”Ja; 

12) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 

15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

13) do”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w planie nie dotyczą sieci i infrastruktury tele-

komunikacyjnej; 

14) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; do”uszcza się 
”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiektów 
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 

15) ustala się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach zlokalizowanych na ”oszczególnych 
posesjach a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; s”osób gromadzenia od”a-

dów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
16) nowe i istniejące do ”rzebudowy sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, o ile ustalenia 

szczegóJowe nie stanowią inaczej; 
17) do”uszcza się lokalizację sieci i inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w planie 

funkcje, w terenach innych niw wymienione w pkt 1; 

18) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

19) dopuszcza się ”rzebudowę sieci infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rzebiegów 
i budowę nowej sieci na odcinku ”rzebudowywanej infrastruktury w granicach wydzielonego terenu 

elementarnego, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej; 
20) zakazuje się, z zastrzeweniem ”kt 13 i 14, lokalizacji nowych inwynieryjnych obiektów budowlanych 

nie związanych z funkcją drogi eks”resowej, w ”asie terenu ”rzylegJym do drogi eks”resowej okre-

`lonym na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, ”rzy czym zakaz nie dotyczy: 

a) ”rzebudowy, rozbudowy, remontu istniejących, 
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b) realizacji rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych w terenie D.J.2055.IT, 

c) realizacji dróg i uzbrojenia w terenach D.J.2041.KD.D, D.J.4044.KD.D, D.J.2039.KD.Z, oraz 

w D.J.2059.E. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny D.J.2001.KSP,U,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: stacja ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego z obiektami obsJugi ”ojazdów, zabudowa 
usJugowa, sieć gazowa; 

2) dopuszczalne obiekty obsJugi ”ojazdów: myjnia, stanowisko ”rzeglądowe, stacja diagnostyczna, warsz-

tat mechaniki pojazdowej, z wyJączeniem usJug blacharskich i lakierniczych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 

2) zakazuje się zanieczyszczania `rodowiska gruntowo-wodnego; 

3) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej ”ogorszenie stosunków wodnych; 
4) w pasie terenu o szeroko`ci 3,0 m ”o obu stronach od osi gazociągu wysokiego ci`nienia, zakazuje 

się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas 
jego eksploatacji. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu, z zastrzeweniem ”kt 6; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

5) stacja transformatorowa zlokalizowana jako wolnostojąca lub zblokowana z zabudową; 
6) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 

rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania od”owied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych obowiązu-

jących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1500 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 18,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do ”asa drogowego ulic: ul. Szosa 
Stargardzka (poza granicami planu), D.J.2042.KD.D (ul. Szosa Stargardzka), D.J.2043.KD.D, 

D.J.2049.KDW zawarty w przedziale od 80° do 90°. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga: 
a) do czasu ”rzebudowy ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej z ul. Szosa Star-

gardzka (poza obszarem planu) i z terenów: Ś.J.2042.KŚ.Ś, Ś.J.2043.KŚ.Ś, 
b) po przebudowie ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej z terenów: Ś.J.2042.KŚ.Ś, 

D.J.2043.KD.D; 

2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków realizuje się w oparciu 

o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2001.KSP,U,G, D.J.2042.KD.D, D.J.2043.KD.D; 

2) od”rowadzanie wód o”adowych ”o ”odczyszczeniu do rowu melioracyjnego; 
3) tymczasowy szczelny zbiornik bezod”Jywowy `cieków sanitarnych - do likwidacji po wykonaniu ka-

nalizacji sanitarnej; 

4) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącą 35,0 m 

na stronę od osi gazociągu, oznaczony na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu; 

5) kolektor deszczowy ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej 

lokalizacji; 

6) nieczynny gazociąg ø 150 mm - do likwidacji; 
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7) stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu; 

8) rów melioracyjny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, konserwacji, w tym odmulania. 

§ 8. Teren elementarny D.J.2002.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) zakazuje się zanieczyszczania `rodowiska gruntowo-wodnego. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu, z zastrzeweniem ”kt 5; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

5) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 
rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania od”owied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, obowiązu-

jących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1500 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 18,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulic: D.J.2043.KD.D 

zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenów: Ś.J.2043.KŚ.Ś i D.J.2049.KDW; 

2) minimalne wskauniki zapotrzebowania na miejsca postojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków realizuje się w oparciu 

o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2001.KSP,U,G, D.J.2043.KD.D, D.J.2049.KDW; 

2) od”rowadzanie wód o”adowych ”o ”odczyszczeniu do rowu melioracyjnego; 
3) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącej 35,0 m na stronę od osi gazociągu, ozna-

czonej na rysunku planu; 

4) rów melioracyjny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, konserwacji, w tym odmulania. 

§ 9. Teren elementarny D.J.2003.ZD,G (Rodzinny Ogród ŚziaJkowy ｭMiędzylesieｬ) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ogrody dziaJkowe, sieć gazowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 90% dziaJki ogrodniczej; 
2) zakazuje się zanieczyszczania `rodowiska gruntowo-wodnego; 

3) w pasie terenu o szeroko`ci 3 m ”o obu stronach od osi gazociągu w/c, zakazuje się sadzenia drzew 

i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas jego eks”loatacji. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy, okre`lona na rysunku ”lanu, z zastrzeweniem pkt 6; 

2) altany ogrodowe i obiekty gos”odarcze kryte dowolną formą dachu; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5,0 m; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach jednej dziaJki ogrodniczej: 25,0 m²; 
5) w granicach dziaJki ogrodniczej do”uszcza się lokalizację wyJącznie jednej wolnostojącej altany albo 

obiektu gospodarczego; 

6) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 
rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania odpowied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, obowiązu-

jących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu; 
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7) zakazuje się skJadowania od”adów: 
a) organicznych - poza kompostnikami, 

b) nieorganicznych - poza pojemnikami ustawianymi do ich gromadzenia w wyznaczonych miejscach. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”odziaJów gruntu nie zawiązanych z wydzielaniem gruntu dla zes”oJu ogrodów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga: 
a) do czasu przebudowy ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej z ul. Szosa Star-

gardzka (poza obszarem planu), 

b) po przebudowie ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej z terenu D.J.2049.KDW; 

2) miejsca ”ostojowe na ”otrzeby obsJugi zes”oJu ogrodów dziaJkowych sytuuje się w granicach terenu 

elementarnego D.J.2049.KDW; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia 

w terenie D.J.2049.KDW i ul. Szosa Stargardzka; 

2) do”uszcza się zastosowanie lokalnego systemu zao”atrzenia w wodę i od”rowadzania `cieków; 
3) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącą 35,0 m 

na stronę od osi gazociągu, oznaczony na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu; 

4) nieczynny gazociąg ø 150 mm - do likwidacji. 

§ 10. Teren elementarny D.J.2004.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zieleL naturalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej ”ogorszenie stosunków wodnych; 
2) nakazuje się ”rzywracanie i utrzymanie wJa`ciwego skJadu gatunkowego ekosystemu Jąkowego ”o-

”rzez okresowe koszenie Jąk; 
3) nakazuje się zachowanie rowów melioracyjnych, ich wJa`ciwego stanu technicznego i kierunku od-

”Jywu wody, z zastrzeweniem ust. 6 pkt 1; 

4) nakazuje się zachowanie i utrzymanie zioJoro`li olszowych wystę”ujących wzdJuw rowów melioracyj-

nych, za wyjątkiem niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu wJa`ciwego stanu technicznego rowu; 
5) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych, 
b) niezbędnej wycinki związanej z eliminacją obcych gatunków ro`lin zagrawających rodzimym ga-

tunkom, 

c) niezbędnej wycinki związanej z utrzymaniem i realizacją sieci inwynieryjnej, w tym wycinki na 

skarpach i na dnie rowów; 
6) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu; 
2) zakazuje się grodzenia terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z terenu D.J.2049.KDW i dostę” z terenu D.J.2043.KD.D poprzez teren D.J.2008.UT,MN. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) rowy melioracyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, konserwacji, w tym odmulania; 

2) kanalizacja deszczowa. 
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§ 11. Teren elementarny D.J.2005.GE 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja gazowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 60% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) w pasie terenu o szeroko`ci 3,0 m po obu stronach od osi gazociągów wysokiego ci`nienia i od gra-

nicy stacji, zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo-

`ci gazociągu ”odczas jego eks”loatacji. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni terenu elementarnego; 

2) maksymalna wysoko`ć obiektów stacji: 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niw 9,5 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi lub o dowolnej geometrii dachu; 

4) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągów wysokiego ci`nienia i stacji gazowej, 

oznaczonej na rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowa-

nia od”owiednich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych, obowiązujących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągów. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”odziaJów gruntu nie związanych z wydzielaniem gruntu pod obiekty stacji gazowej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2042.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia 

w terenie D.J.2042.KD.D; 

3) do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych do gruntu; 
4) gazociągi w/c ø 250 mm i ø 150 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącą 35,0 m na 

stronę od osi gazociągu, oznaczony na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy 

i remontu; 

5) gazociągi `redniego ci`nienia - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 12. Teren elementarny D.J.2006.TSB 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: stacja bazowa telefonii komórkowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 60%; 
2) do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych egzemplarzy warto-

`ciowego drzewostanu, związaną z realizacją stacji. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni terenu elementarnego; 

3) maksymalna wysoko`ć obiektu technicznego 66 m n.p.m; 

4) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenów: Ś.J.2042.KŚ.Ś i D.J.2043.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w tere-

nach: D.J.2042.KD.D, D.J.2043.KD.D. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 61 ｦ 9130 ｦ Poz. 1094 

 

§ 13. Teren elementarny D.J.2007.U,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, sieć gazowa; 
2) ustala się zakres usJug: 

a) o`rodek rehabilitacji zwierząt, 
b) edukacja ekologiczna i przyrodnicza np. obiekt dydaktyczny, muzeum przyrodnicze, sale wysta-

wowe, ”unkty (wiewe) obserwacyjne, `ciewki edukacyjne, 
c) gastronomia, 

d) obsJuga turystyki ”ieszej, rowerowej, kajakowej i innej (np. obiekt socjalny, sanitariaty, przecho-

walnia dla kajaków, wy”owyczalnia lub na”rawa s”rzętu turystycznego). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 60%; 
2) nakazuje się zachowanie rowów melioracyjnych, wJa`ciwego ich stanu technicznego i kierunku od-

”Jywu wody, z zastrzeweniem ust. 6 pkt 3; 

3) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej ”ogorszenie stosunków wodnych; 
4) nakazuje się zachowanie i utrzymanie zioJoro`li olszowych wystę”ujących wzdJuw rowów melioracyj-

nych, za wyjątkiem niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu wJa`ciwego stanu technicznego rowu; 
5) w pasie terenu o szeroko`ci 3 m ”o obu stronach od osi gazociągów wysokiego ci`nienia oraz terenu 

stacji gazowej (Ś.J.2005.Gś) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia prac mogą-
cych zagrozić trwaJo`ci gazociągu; 

6) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gos”odarowaniem; do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych eg-

zem”larzy warto`ciowego drzewostanu, związaną z realizacją sieci inwynieryjnej, infrastruktury tele-

komunikacyjnej i z usytuowaniem budynków i dojazdu; 

7) czę`ć terenu o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrod-

niczo-Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 12,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi lub o dowolnej geometrii dachu; 

5) zakazuje się lokalizacji zwartej zabudowy od strony ulic Ś.J.2042.KŚ.Ś w celu zachowania wglądu 
w teren elementarny; 

6) obiekty i zagospodarowanie terenu wkomponowane w istniejące uksztaJtowanie ”owierzchni terenu 
i ukJad zieleni, ”rzy jednoczesnym zachowaniu otwarto`ci ”rzestrzennej terenu; 

7) ogrodzenia realizuje się z elementów naturalnych, w formie awurowej umowliwiającej swobodną mi-

grację zwierząt; 
8) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągów wysokiego ci`nienia i stacji gazowej, 

oznaczonej na rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowa-

nia od”owiednich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych, obowiązujących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągów; 
9) czę`ć terenu w granicach strefy W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3000 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 23,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulic: D.J.2042.KD.D 

i D.J.2043.KD.D zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: Ś.J.2042.KŚ.Ś i D.J.2043.KD.D; 

2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2042.KD.D, D.J.2043.KD.D; 

2) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącą 35,0 m 

na stronę od osi gazociągu, oznaczony na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu; 

3) rowy melioracyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, konserwacji, w tym odmu-

lania; 

4) do”uszcza się lokalizację studni awaryjnej. 

§ 14. Teren elementarny D.J.2008.UT,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi turystyki i rekreacji; w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”ro-

wadzenie jednego lokalu mieszkaniowego towarzyszącego funkcji usJugowej; 
2) do”uszcza się m.in.: 

a) budynki rekreacji indywidualnej, 

b) obiekty edukacji przyrodniczej np. sale wystawowe, sale dydaktyczne, 

c) obiekty obsJugi turystyki: ”ieszej, rowerowej, kajakowej i innej (n”. sanitariaty, maJa gastrono-

mia, wy”owyczalnia lub na”rawa s”rzętu turystycznego), 
d) obiekty sportu i rekreacji, 

e) ”okoje turystyczne do wynajęcia, 
f) o`rodek hi”otera”ii. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 60%; 

2) zakazuje się zanieczyszczania `rodowiska gruntowo-wodnego; 

3) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedlisk ”rzyrodniczych zmienno-

wilgotna Jąka trzę`licowa, Jąka `wiewa, okre`lonych na rysunku ”lanu oraz siedlisk gatunków ro`lin 
i zwierząt ”odlegających ochronie; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

4) nakazuje się zachowanie zioJoro`li olszowych wystę”ujących wzdJuw rowów melioracyjnych, za wy-

jątkiem niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu wJa`ciwego stanu technicznego rowu; 

5) zakazuje się w”rowadzania zieleni wysokiej na za”leczu dziaJek budowlanych (wzdJuw brzegu rowu 
melioracyjnego) w celu zachowania i utrzymania otwarto`ci ”rzestrzennej caJego terenu elementarnego; 

6) zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gos”odarowaniem; do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych eg-

zem”larzy warto`ciowego drzewostanu, związaną z realizacją sieci inwynieryjnej, infrastruktury tele-

komunikacyjnej i ze względu na usytuowanie budynków i dojazdu. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 
się dachy ”Jaskie; 

5) zamknięcia kom”ozycyjne widoku od strony ulicy Ś.J.2043.KŚ.Ś okre`lone na rysunku ”lanu; 
6) ”rzy lokalizacji nowej zabudowy nakazuje się umowliwienie wglądu od strony ulicy Ś.J.2043.KŚ.Ś 

w teren Ś.J.2004.ź, na za”leczu dziaJek budowlanych; 
7) zabudowa w formie budynków wolno stojących; 
8) zakazuje się grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegających do rowu melioracyjnego w odlegJo`ci mniejszej 

niw 3,0 m wzdJuw rowu zlokalizowanego w terenie D.J.2004.Z; 

9) ogrodzenia realizuje się z elementów naturalnych, w formie awurowej umowliwiającej swobodną mi-

grację zwierząt. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1500 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 22,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulic: D.J.2043.KD.D, 

D.J.2049.KDW zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
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4) ”rzy dokonywaniu ”odziaJu na dziaJki budowlane nakazuje się umowliwienie doj`cia i dojazdu z ulicy 

D.J.2043.KD.D do terenu D.J.2004.Z, w tym do rowu melioracyjnego celem jego konserwacji. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu D.J.2043.KD.D; 

2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2043.KD.D, D.J.2049.KDW; 

2) do czasu budowy kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych ”o ”od-

czyszczeniu do rowu melioracyjnego w terenie D.J.2004.Z; 

3) rów melioracyjny - do likwidacji; 

4) kanalizacja deszczowa. 

§ 15. Teren elementarny D.J.2009.UT,ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: turystyka bierna i zieleL ”rawnie chroniona; 
2) do”uszcza się wyJącznie: 

a) urządzenia turystyki i rekreacji jak n”.: stoJy, Jawki, zadaszenia, `ciewki ”rzyrodnicze, wiewe ob-

serwacyjne, 

b) obiekty o charakterze sezonowym nie”oJączone trwale z gruntem, o powierzchni zabudowy do 

25,0 m² sJuwące turystyce n”. wiaty, altany, 
c) zagrodę dla zwierząt uwalnianych na wolno`ć z o`rodka rehabilitacji zwierząt. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się zanieczyszczania `rodowiska gruntowo-wodnego; 

2) zakazuje się wykonywania ”rac zmieniających naturalny brzeg rzeki PJonia; 
3) zakazuje się umacniania brzegu rzeki, za wyjątkiem miejsca lokalizacji ”omostu dla kajakarzy; umoc-

nienie wyJącznie materiaJami naturalnymi jak: kamieL, faszyna, drewno; 
4) nakazuje się zachowanie rowów melioracyjnych, wJa`ciwego ich stanu technicznego i kierunku od-

”Jywu wody, z zastrzeweniem ust. 6 pkt 2; 

5) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedlisk ”rzyrodniczych: murawa 
na”iaskowa, las Jęgowy, las grądowy, Jąka `wiewa, zmiennowilgotna Jąka trzę`licowa, okre`lonych na 
rysunku planu oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających ochronie; obowiązuje § 6 ust. 2 

pkt 9, 10, 11; 

6) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 
a) wycinki w ramach u”roszczonego ”lanu urządzenia lasu, 
b) cięć sanitarnych, 
c) wycinki związanej z wymogami ochrony ”rzeciw”owodziowej dla obszaru narawonego na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi, 
d) niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony siedliska 

”rzyrodniczego, okre`lonego na rysunku ”lanu, 
e) niezbędnej wycinki związanej z utrzymaniem i realizacją sieci inwynieryjnej, ”oza obszarem sie-

dlisk chronionych; 

7) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej; 
8) w pasie o szeroko`ci 5,0 m wzdJuw linii brzegu rzeki PJonia zakazuje się nasadzeL drzew i krzewów 

oraz zagospodarowania terenu uniemowliwiającego dostę” do rzeki na ”otrzeby wykonywania robót 
związanych z utrzymaniem wód; 

9) czę`ć terenu ”oJowona w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lona na rysunku 
planu; 

10) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) do”uszcza się grodzenie ”ojedynczych nieruchomo`ci gruntowych w formie awurowej z elementów 
naturalnych, z zachowaniem odlegJo`ci min. 1,5 m od brzegu rzeki PJonia; 

2) zagos”odarowanie terenu realizuje się w s”osób minimalizujący ingerencję w `rodowisko ”rzyrodni-

cze, w tym swobodną migrację zwierząt dziko wyjących, n”.: `ciewki s”acerowe w formie drewnianej 

platformy wyniesionej ponad poziom gruntu, poprowadzone poza obszarem siedlisk chronionych; 
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3) nakazuje się utrzymanie ”owiązaL ekologicznych i zagos”odarowania terenu z sąsiednimi terenami 
zieleni (Ś.J.2004.ź, Ś.J.2011.źL,G,ś), terenem usJugowym (Ś.J.2007.U,G) oraz z terenami przyle-

gJymi ”oJowonymi ”oza granicami ”lanu; 
4) orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego, okre`lony na rysunku ”lanu; ciąg ”ieszy o nawierzchni gruntowej; 

5) do”uszcza się lokalizację ”omostu dla kajakarzy; 
6) czę`ć terenu w granicach strefy W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu; 
7) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 

rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania od”owied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, obowiązu-

jących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów geodezyjnych. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z terenów: Ś.J.2042.KŚ.Ś, Ś.J.2043.KŚ.Ś i D.J.2050.KDW. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych na ”otrzeby turystyki, ”oza obszarami siedlisk ”rzy-

rodniczych i siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających ochronie; ”rowadzenie sieci inwynieryj-

nych na gruncie le`nym w s”osób nienaruszający systemu korzeniowego drzew (metodą ”rzecisku 
sterowanego); 

2) rowy melioracyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, konserwacji, w tym odmulania. 

§ 16. Teren elementarny D.J.2010.KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego; 

2) do”uszcza się konieczną wycinkę istniejących drzew, w tym ”ojedynczych egzem”larzy warto`cio-

wego drzewostanu, ze względu na lokalizację miejsc ”ostojowych i dojazdu do nich oraz realizację 
sieci inwynieryjnej i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni nie kolidującej z projektowanym 

zagospodarowaniem. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni terenu elementarnego; 

2) do”uszcza się grodzenie terenu w formie awurowej, z elementów naturalnych, umowliwiającej swo-

bodną migrację zwierząt; 
3) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia i stacji gazowej, 

oznaczonej na rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowa-

nia od”owiednich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych, obowiązujących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się dostę” ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z terenu D.J.2043.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych w oparciu 

o nowe sieci uzbrojenia w terenie D.J.2043.KD.D; 

2) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącej 35,0 m na stronę od osi gazociągu, ozna-

czonej na rysunku planu; 

3) do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych ”o ”odczyszczeniu do kanalizacji deszczowej. 
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§ 17. Teren elementarny D.J.2011.ZL,G,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, sieć gazowa i elektroenergetyczna; 

2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1.G, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg wyso-

kiego i `redniego ci`nienia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedliska ”rzyrodniczego: lasu 

grądowego, okre`lonego na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających 
ochronie; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

3) do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) wycinki związanej z wymogami ochrony ”rzeciw”owodziowej dla obszaru narawonego na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi, 
c) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanej z realizacją sieci inwynieryjnych, infrastruktury 

telekomunikacyjnej i ciągów ”ieszych, 
d) niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony siedliska 

”rzyrodniczego, okre`lonego na rysunku ”lanu; 
4) w granicach wydzielenia 1.G zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-

cych zagrozić trwaJo`ci gazociągów ”odczas ich eks”loatacji; 
5) czę`ć terenu w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lonym na rysunku ”lanu; 
6) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z planem urządzenia lasu, z programem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z planem 

ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; 
2) orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego, okre`lony na rysunku ”lanu; ciąg ”ieszy o nawierzchni gruntowej; 

3) czę`ć terenu w granicach strefy W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu; 
4) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 

rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania od”owied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, obowiązu-

jących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd: 

a) do czasu realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S i ulic: D.J.2041.KD.D, 

D.J.2044.KD.D i D.J.2050.KDW, z terenu D.J.2042.KD.D, 

b) po realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S z terenów: Ś.J.2041.KŚ.Ś, 
D.J.2042.KD.D, D.J.2044.KD.D i D.J.2050.KDW. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącą 35,0 m 

na stronę od osi gazociągu, oznaczony na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu w granicach wydzielenia 1.G; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia ø 315 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu w granicach wy-

dzielenia 1.G; 

3) kanalizacja sanitarna ø 0,25 m - z dopuszczeniem przebudowy, remontu i likwidacji ”o wyJączeniu 
z eks”loatacji oczyszczalni `cieków ｭPJoniaｬ; 

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, remontu jako linia na-

powietrzna. 
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§ 18. Teren elementarny D.J.2012.ZL,G,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, sieć gazowa i elektroenergetyczna; 

2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1.G, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg `red-

niego ci`nienia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedlisk ”rzyrodniczych: las grą-

dowy, starorzecza, las buczynowy, okre`lonych na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin 
i zwierząt ”odlegających ochronie; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

3) do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanej z realizacją sieci inwynieryjnych, infrastruktury 

telekomunikacyjnej i ciągów ”ieszych, 
c) wycinkę związaną z wymogami ochrony ”rzeciw”owodziowej dla obszaru narawonego na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi, 
d) niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony siedliska 

”rzyrodniczego, okre`lonego na rysunku ”lanu; 
4) w granicach wydzielenia 1.G zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-

cych zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas jego eks”loatacji, do czasu ”rzeniesienia gazociągu w teren 

D.J.2041.KD.D lub D.J.2044.KD.D; 

5) czę`ć terenu w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lonym na rysunku ”lanu; 
6) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z programem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z planem 

ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; 
2) orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego, okre`lony na rysunku ”lanu; ciąg ”ieszy o nawierzchni gruntowej; 

3) do”uszcza się tymczasowy dojazd do terenu Ś.J.2015.U,WK ”rzez dziaJki nr 84/1 i 84/4 obręb 4194 
do czasu budowy drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S i drogi D.J.2044.KD.D; 

4) czę`ć terenu w granicach strefy W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z potrzebami gos”odarki le`nej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd: 

a) do czasu realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S, od strony ul. Szosa Star-

gardzka, ”o”rzez dziaJki nr ew.: 84/1, 84/4 (obręb 4194), 
b) po realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S, z terenu D.J.2044.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu w granicach wy-

dzielenia 1.G; 

2) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem 

przebudowy, remontu, likwidacji i przeniesienia w teren elementarny D.J.2044.KD.D; 

3) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji. 

§ 19. Teren elementarny D.J.2013.ZL 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na; 
2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
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2) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedliska ”rzyrodniczego: las 
grądowy, okre`lonego na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających ochronie; 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

3) do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) wycinki związanej z wymogami ochrony ”rzeciw”owodziowej dla obszaru narawonego na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi, 
c) niezbędnej wycinki związanej z przebiegiem napowietrznej linii telekomunikacyjnej i z realizacją 

sieci inwynieryjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

d) niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony siedliska 

”rzyrodniczego, okre`lonego na rysunku ”lanu; 
4) czę`ć terenu w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lonym na rysunku ”lanu; 
5) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ; 
6) nakazuje się zachowanie i zabezpieczenie przed dewastacją miejsc zimowania nieto”erzy w budow-

lach podziemnych. 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z ”rogramem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z ”lanem ochrony 
dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; 

2) do”uszcza się lokalizację no`ników tablic informacyjnych okre`lających zabytkowy charakter miejsca 
po dawnej osadzie; 

3) nakazuje się odsJonięcie i zabezpieczenie ruin po dawnej osadzie i ”aJacu Henningsholm, umieszczenie 
tablicy informacyjno-”amiątkowej oraz zachowanie i eks”ozycję ”ojedynczych drzew egzotycznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z ul. Przylesie (poza granicami planu). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy i remontu. 

§ 20. Teren elementarny D.J.2014.ZL 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na; 
2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedliska ”rzyrodniczego: las 

grądowy, okre`lonego na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających ochronie; 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

3) do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) wycinki związanej z wymogami ochrony ”rzeciw”owodziowej dla obszaru narawonego na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi, 
c) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanej z realizacją sieci inwynieryjnych i infrastruktury 

telekomunikacyjnej, 

d) niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony siedliska 

”rzyrodniczego, okre`lonego na rysunku ”lanu; 
4) proponowane 2 ”omniki ”rzyrody: buk zwyczajny, dąb szy”uJkowy; 
5) czę`ć terenu w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lonym na rysunku ”lanu; 
6) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ; 
7) nakazuje się zachowanie i zabez”ieczenie ”rzed dewastacją miejsc zimowania nieto”erzy w budow-

lach ”odziemnych znajdujących się w skarpie doliny rzeki. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z programem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z planem 

ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; 
2) dopuszcza się lokalizację no`ników tablic informacyjnych okre`lających zabytkowy charakter miejsca 

po dawnej osadzie; 

3) orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego, okre`lony na rysunku ”lanu; ciąg ”ieszy o nawierzchni grunto-

wej, ulepszonej; 

4) nakazuje się odsJonięcie i zabez”ieczenie ruin ”o dawnym zes”ole ”aJacowym Henningsholm, umiesz-

czenie tablicy informacyjno-”amiątkowej oraz zachowanie i eks”ozycję ”ojedynczych drzew egzo-

tycznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z ul. Przylesie (poza granicami planu). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych - bez naruszenia systemu korzeniowego drzew, nie 

powodując wyJączenia gruntów z ”rodukcji le`nej. 

§ 21. Teren elementarny D.J.2015.U,WK 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: baza techniczna zakJadu wodociągów i kanalizacji. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego; 

2) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

5) czę`ć terenu w granicach strefy W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga: 
a) do czasu realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S, od strony ul. Szosa Star-

gardzka, ”o”rzez dziaJki nr ew.: 84/1, 84/4 i 518 (obręb 4194) oraz nr 226/5 (obręb 4196), 
b) po realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S, z terenu D.J.2044.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) oczyszczalnia `cieków ｭPJoniaｬ ”rzewidziana do likwidacji w ramach kompleksowej przebudowy sys-

temu odprowadzania `cieków z Prawobrzewa; 
2) nowa baza techniczno-eks”loatacyjna dla obsJugi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Prawobrzewa; 
3) uzbrojenie terenu do wykorzystania ”rzez nową bazę techniczno-eks”loatacyjną - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji; 

4) magistrala wodociągowa ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 

w nowej lokalizacji; 

5) rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych. 
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§ 22. Teren elementarny D.J.2016.ZL,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, sieć gazowa; 
2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1.G, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg `red-

niego ci`nienia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) niezbędnej wycinki związanej z realizacją sieci inwynieryjnej, infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) w granicach wydzielenia 1.G zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogących 
zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas jego eks”loatacji, do czasu ”rzeniesienia gazociągu w teren 

D.J.2041.KD.D. 

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

wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z programem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z planem ochrony 

dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd: 

a) do czasu realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S, z terenu D.J.2042.KD.D, 

b) po realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S, z terenów Ś.J.2041.KŚ.Ś 
i D.J.2042.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu w granicach wy-

dzielenia 1.G. 

§ 23. Teren elementarny D.J.2017.ZN,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL chroniona: źes”óJ Przyrodniczo-Krajobrazowy ｭPark Le`ny w Strudzeｬ, 
sieć gazowa; 

2) teren wydzielenia wewnętrznego 1.G, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg `red-

niego ci`nienia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) w granicach źes”oJu Przyrodniczo-Krajobrazowego ｭPark Le`ny w Strudzeｬ obowiązują rygory chro-

niące wystę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze i walory krajobrazowe zgodnie z uchwaJą Rady Miasta 
Szczecin; 

2) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedlisk ”rzyrodniczych: las grą-
dowy, starorzecze, las buczynowy, okre`lonych na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwie-

rząt ”odlegających ochronie; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

3) do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) cięć sanitarnych, 
b) wycinki wykonanej na potrzeby ochrony przyrody, 

c) wycinki związanej z wymogami ochrony ”rzeciw”owodziowej dla obszaru narawonego na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi, 
d) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanej z realizacją sieci inwynieryjnych, infrastruktury 

telekomunikacyjne, ciągów ”ieszych, `ciewki rowerowej, 
e) niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony siedliska 

”rzyrodniczego, okre`lonego na rysunku ”lanu; 
4) czę`ć terenu w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lonym na rysunku ”lanu; 
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5) w granicach wydzielenia 1.G zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-
cych zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas jego eks”loatacji; 

6) nakazuje się zachowanie i zabez”ieczenie ”rzed dewastacją miejsc zimowania nieto”erzy w budow-

lach podziemnych. 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z u”roszczonym ”lanem urządzenia lasu, 
z programem gospodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ, 
z planem ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; 

2) czę`ć terenu w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu; 
3) orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego, okre`lony na rysunku ”lanu; ciąg ”ieszy o nawierzchni gruntowej, 

ulepszonej; 

4) do”uszcza się lokalizację no`ników tablic informacyjnych okre`lających formę ochrony ”rzyrody; 
5) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego; nakazuje się odsJonięcie i zabezpieczenie 

ruin ”o dawnym zes”ole ”aJacowym, umieszczenie tablicy informacyjno-”amiątkowej oraz zachowa-

nie i eks”ozycję ”ojedynczych drzew egzotycznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2040.KD.L (ul. Przylesie); 

2) ustala się `ciewkę rowerową, orientacyjny ”rzebieg okre`lony na rysunku ”lanu; `ciewka rowerowa 
dwukierunkowa, szeroko`ci min. 2,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu w granicach wy-

dzielenia 1.G. 

§ 24. Teren elementarny D.J.2018.ZL,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, sieć gazowa; 
2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1.G, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg wyso-

kiego i `redniego ci`nienia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) niezbędnej wycinki związanej z realizacją sieci inwynieryjnej i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) w granicach wydzielenia 1.G zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-
cych zagrozić trwaJo`ci gazociągów. 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z u”roszczonym ”lanem urządzenia lasu, 

z programem gospodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ 
oraz z ”lanem ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; 

2) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 

rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania od”owied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, obowiązu-

jących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu; 
3) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z terenu D.J.2040.KD.L (ul. Przylesie). 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącą 35,0 m 

na stronę od osi gazociągu, oznaczony na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu w granicach wydzielenia 1.G; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu w granicach wy-

dzielenia 1.G. 

§ 25. Teren elementarny D.J.2019.U,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, sieć gazowa; 
2) ustala się zakres usJug: 

a) edukacja, o`wiata (n”. sale dydaktyczne, o`rodek szkoleniowo-konsultacyjny pszczelarstwa i apiterapii), 

b) sport, rekreacja, turystyka, 

c) gastronomia, 

d) zdrowie i o”ieka s”oJeczna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 70%; 
2) nakazuje się zachowanie siedliska ”rzyrodniczego: murawy na”iaskowej ”oJowonej we wschodniej 

czę`ci terenu, obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 11; 

3) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gos”odarowaniem; do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych eg-

zem”larzy warto`ciowego drzewostanu, związana z realizacją sieci inwynieryjnych, infrastruktury tele-

komunikacyjnej i usytuowaniem budynków i dojazdu; 

4) w pasie terenu o szeroko`ci 3,0 m ”o obu stronach od osi gazociągu wysokiego ci`nienia oraz w pasie 

terenu o szeroko`ci 2 m ”o obu stronach od osi gazociągu `redniego ci`nienia, zakazuje się sadzenia 
drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągów ”odczas ich eks-

ploatacji. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu, z zastrzeweniem ”kt 7; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi lub o dowolnej geometrii; 

5) obiekty i zagospodarowanie terenu wkomponowane w istniejące uksztaJtowanie ”owierzchni terenu 
i ukJad ”rzestrzenny zieleni; 

6) ogrodzenia realizuje się z elementów naturalnych, w formie awurowej umowliwiającej swobodną mi-

grację zwierząt; 
7) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 

rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania od”owied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, obowiązu-

jących w dniu wydania pozwolenia na budowę gazociągu; 
8) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 2500 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 18,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. prof. Tomasza 

vuka (”oza granicami ”lanu) zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z ul. prof. T .vuka (”oza granicami ”lanu); 
2) minimalne wskauniki zapotrzebowania na miejsca postojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych realizuje 
się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2040.KD.L, D.J.2019.U i w ulicach: 

T. vuka, Szosa Stargardzka; 
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2) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącą 35,0 m 

na stronę od osi gazociągu, oznaczony na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu; 

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, remontu. 

§ 26. Teren elementarny D.J.2020.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) ustala się zakres usJug: 

a) o`wiata i edukacja, 

b) sport, rekreacja, turystyka, 

c) zdrowie i o”ieka s”oJeczna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 

2) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gos”odarowaniem; do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych eg-

zem”larzy warto`ciowego drzewostanu, związaną z realizacją sieci inwynieryjnej i usytuowaniem bu-

dynków i dojazdu. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi, do”uszcza się inne formy dachu; 
5) ustala się ochronę budynków o walorach zabytkowych przy ul. Przylesie nr 17 dla których obowiązu-

je § 6 ust. 3 pkt 6: 

a) dla budynku gJównego zakazuje się zmiany gabarytu obiektu, kom”ozycji elewacji, wykroju otwo-

rów okiennych i ”odziaJu ”ola okiennego, ksztaJtu dachu, ksztaJtu wystawek w elewacjach bocz-

nych i tylnej oraz zmiany detalu architektonicznego, z zastrzeweniem ”kt c oraz e, 
b) dla budynku gos”odarczego do”uszcza się ”rzebudowę, w tym dodatkowe otwory okienne 

i drzwiowe, przy zachowaniu gabarytu budynku, 

c) do”uszcza się budowę ”rzedsionków lub zadaszeL nad wej`ciami do budynków, 

d) do”uszcza się ocie”lenie od zewnątrz budynku gos”odarczego, 
e) do”uszcza się dodatkowe do`wietlenie ”oddaszy wyJącznie w formie okien ”oJaciowych; 

6) obiekty i zagospodarowanie terenu wkomponowane w istniejące uksztaJtowanie ”owierzchni terenu 
i ukJad przestrzenny zieleni; 

7) teren w granicach strefy B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej, 
obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 5; 

8) czę`ć terenu w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu; 
9) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1500 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 24,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.J.2041.KD.D 

zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
4) nowe dziaJki budowlane wydziela się frontem ”rzylegające do ulicy. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu D.J.2040.KD.L (ul. Przylesie); 

2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5; 

3) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych dla boiska s”ortowego z terenu D.J.2021.ZP. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie 

D.J.2040.KD.L; 

2) zaopatrzenie w gaz z gazociągu `redniego ci`nienia ø 150 mm w terenie D.J.2040.KD.L. 
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§ 27. Teren elementarny D.J.2021.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona o charakterze parkowym; 

2) do”uszcza się wyJącznie terenowe naziemne urządzenia s”ortowe w ramach istniejącego boiska s”or-

towego oraz obiekty maJej architektury. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obszar w granicach źes”oJu Przyrodniczo-Krajobrazowego ｭPark Le`ny w Strudzeｬ, w którym obo-

wiązują rygory chroniące wystę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze i walory krajobrazowe zgodnie z uchwa-

Ją Rady Miasta Szczecin; 
2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 75%; 
3) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej; do”uszcza się niezbędną wycinkę 

pojedynczych drzew, w tym ”ojedynczych egzem”larzy warto`ciowego drzewostanu, związaną z re-

alizacją sieci inwynieryjnej, infrastruktury telekomunikacyjnej, dojazdu i ”rzebudową boiska; 
4) zakazuje się makroniwelacji terenu; 
5) wszelkie dziaJania inwestycyjne nalewy ”rowadzić z zachowaniem walorów ”rzyrodniczych terenu 

i w ”owiązaniu z kom”ozycją zieleni w sąsiednim terenie le`nym. 

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

1) obiekty maJej architektury wykonane z materiaJów naturalnych; 
2) do”uszcza się grodzenie terenu w formie awurowej umowliwiającej swobodną migrację zwierząt lub 

wprowadzenie wywo”Jotu; 
3) czę`ć terenu w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu; 
4) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej, obowią-

zuje § 6 ust. 3 pkt 5; 

5) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2040.KD.L (ul. Przylesie); 

2) dla obszaru ”rzeznacza się miejsca postojowe w terenie Ś.J.2020.U, minimalne wskauniki za”otrze-

bowania na miejsca postojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w o”arciu o sieci uzbrojenia w terenie 

D.J.2040.KD.L i D.J.2020.U. 

§ 28. Teren elementarny D.J.2022.UT 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi turystyki i rekreacji związane z wykorzystaniem rzeki PJoni jako szlaku 
kajakowego; 

2) do”uszcza się m.in.: 
a) budynki rekreacji indywidualnej, 

b) maJa gastronomia, 
c) terenowe urządzenia s”ortowe, 
d) baza magazynowo-s”rzętowa dla obsJugi s”Jywów kajakowych, 
e) obiekt socjalny dla obsJugi s”Jywów kajakowych, 
f) ”omosty wędkarskie, ”rzystaL dla kajaków; 
g) pole biwakowe, campingowe; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury, ciągi ”iesze, terenowe elementy zagos”odaro-

wania jako niezbędne wy”osawenie terenu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 70%; 
2) zakazuje się zanieczyszczania `rodowiska gruntowo-wodnego; 

3) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej ”ogorszenie stosunków wodnych; 
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4) do”uszcza się umacnianie brzegów rzeki PJonia wyJącznie materiaJami naturalnymi (faszyna, drewno) 
w miejscu postoju dla kajakarzy; 

5) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedliska ”rzyrodniczego: las 
grądowy, okre`lonego na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających 
ochronie; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

6) pro”onowane ”omniki ”rzyrody: li”a drobnolistna, dąb szy”uJkowy; 
7) do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych egzemplarzy warto-

`ciowego drzewostanu, związaną z: 
a) realizacją sieci inwynieryjnej i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

b) usytuowaniem budynków i dojazdu, 

c) wymogami ochrony ”rzeciw”owodziowej dla obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, 
d) niezbędnej wycinki sJuwącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony siedliska 

”rzyrodniczego, okre`lonego na rysunku planu; 

8) czę`ć terenu w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lonym na rysunku ”lanu; 
9) w pasie terenu o szeroko`ci 2,0 m ”o obu stronach od osi gazociągu `redniego ci`nienia zakazuje się 

sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas 
jego eksploatacji; 

10) zakazuje się makroniwelacji terenu; 
11) zakazuje się usuwania ro`linno`ci stabilizującej istniejące skar”y. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi lub o dowolnej geometrii; 

5) zakazuje się grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do rzeki w odlegJo`ci mniejszej niw 5,0 m od linii 

brzegu rzeki; 

6) w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lonym na rysunku ”lanu, ”rzeznaczonym 
”od zabudowę, nakazuje się: 
a) ”odwywszenie ”oziomu terenu i wyniesienie ”osadzki budynków ”onad ”oziom wód ”owodzio-

wych tj. na poziom co najmniej 13,20 m n.p.m., 

b) ”rojektowanie konstrukcji obiektów w s”osób minimalizujący zagrowenie utraty stateczno`ci 
w przypadku powodzi, 

c) stosowanie materiaJów budowlanych o zwiększonej od”orno`ci na kontakt z wodą (cegJa cera-

miczna, beton, wyroby cementowe, klinkier, terakota, kamieL, aluminium, PCV); 
7) budynki rekreacji indywidualnej nalewy realizować z materiaJów naturalnych; 
8) ogrodzenia realizuje się z elementów naturalnych, w formie awurowej umowliwiającej swobodną mi-

grację zwierząt; 
9) obiekty i zagospodarowanie terenu wkomponowane w istniejące uksztaJtowanie ”owierzchni terenu 

i ukJad ”rzestrzenny zieleni; 
10) ciągi ”iesze o nawierzchni gruntowej ulepszonej; 

11) w pasie o szeroko`ci 5,0 m ”o obu stronach gazociągu `redniego ci`nienia ø 250 mm zakazuje się 
sadzenia drzew oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas jego eks”lo-

atacji; 

12) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 2500 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 6,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego D.J.2047.KD.D 

zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu D.J.2047.KD.D; 

2) dla obszaru nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5; 

miejsca postojowe w terenie elementarnym D.J.2047.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2039.KD.Z, D.J.2047.KD.D; 
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2) gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową. 

§ 29. Teren elementarny D.J.2023.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego towarzyszącego funkcji usJugowej; 
2) do”uszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej w budynku mieszkalnym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gospodarowaniem; 

3) zakazuje się makroniwelacji terenu. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi lub o dowolnej geometrii; 

5) do”uszcza się lokal mieszkalny w oddzielnym obiekcie wolno stojącym; 
6) obiekty i zagospodarowanie terenu wkomponowane w istniejące uksztaJtowanie powierzchni terenu 

i ukJad ”rzestrzenny zieleni; 
7) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 600 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 5,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.J.2047.KD.D 

zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulicy. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu D.J.2047.KD.D; 

2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie D.J.2047.KD.D; 

2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy na linię kablową. 

§ 30. Teren elementarny D.J.2024.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego towarzyszącego funkcji usJugowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% terenu elementarnego; 

2) zakazuje się zanieczyszczania `rodowiska gruntowo-wodnego; 

3) ”ro”onowane ”omniki ”rzyrody: 2 dęby szy”uJkowe; 
4) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gospodarowaniem; do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych eg-

zem”larzy warto`ciowego drzewostanu, związaną z realizacją sieci inwynieryjnej, infrastruktury tele-

komunikacyjnej i usytuowaniem budynków i dojazdu. 

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

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu elementarnego; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 
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5) do”uszcza się lokal mieszkalny w formie obiektu wolno stojącego; 
6) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 800 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 5,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Szosa Star-

gardzka (D.J.2039.KD.Z) i ulicy dojazdowej D.J.2047.KD.D zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulicy. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ogranicza się ilo`ć wjazdów z terenu D.J.2039.KD.Z (ul. Szosa Stargardzka), do 1 na kawdą dziaJkę 
budowlaną, istniejącą w dniu uchwalenia niniejszego planu; 

2) obsJuga z terenów: Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka) i D.J.2047.KD.D; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2039.KD.Z, D.J.2047.KD.D. 

§ 31. Teren elementarny D.J.2025.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego towarzyszącego funkcji usJugowej; 
2) do”uszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej w budynkach mieszkalnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gospodarowaniem. 

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

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi lub o dowolnej geometrii; 

5) do”uszcza się lokal mieszkalny w formie obiektu wolno stojącego; 
6) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 450 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 10,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Szosa Star-

gardzka (D.J.2039.KD.Z) i ulicy dojazdowej D.J.2047.KD.D zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulicy. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ogranicza się ilo`ć wjazdów z terenu D.J.2039.KD.Z (ul. Szosa Stargardzka) do 1 na kawdą dziaJkę 
budowlaną istniejącą w dniu uchwalenia niniejszego planu; 

2) obsJuga z terenów: Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka) i D.J.2047.KD.D oraz D.J.2058.KPJ; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2039.KD.Z, D.J.2047.KD.D; 

2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy na linię kablową. 

§ 32. Teren elementarny D.J.2026.ZL,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, sieć gazowa; 
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2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem pkt 3; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1.G, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg `red-

niego ci`nienia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć obszaru w granicach źes”oJu Przyrodniczo-Krajobrazowego ｭPark Le`ny w Strudzeｬ, w którym 
obowiązują rygory chroniące wystę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze i walory krajobrazowe zgodnie z uchwaJą 

Rady Miasta Szczecin; 

2) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
3) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych: las grą-

dowy, las buczynowy, okre`lonych na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odle-

gających ochronie, obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

4) do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) cięć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) wycinki wykonanej na potrzeby ochrony przyrody, 

c) wycinki związanej z wymogami ochrony ”rzeciw”owodziowej dla obszaru narawonego na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi, 
d) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanej z realizacją sieci inwynieryjnych, infrastruktury 

telekomunikacyjnej i ciągów ”ieszych; 
5) czę`ć terenu w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, okre`lonym na rysunku ”lanu; 
6) w granicach wydzielenia 1.G zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-

cych zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas jego eks”loatacji. 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z programem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z ”lanem 
ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; 

2) ciągi ”iesze o nawierzchni gruntowej, ule”szonej; 
3) czę`ć terenu w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu; 
4) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z potrzebami gos”odarki le`nej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z terenów: Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka), D.J.2045.KD. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć wodociągowa ø 80 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu albo 

budowy nowej sieci, w granicach wydzielenia 1.G; 

3) rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych ø 225 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu lub likwidacji; 

4) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, remontu; 

5) kanaJ otwarty wód deszczowych oczyszczonych - z dopuszczeniem przebudowy, remontu; 

6) kanalizacja sanitarna. 

§ 33. Teren elementarny D.J.2027.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego towarzyszącego funkcji usJugowej; 
2) do”uszcza się zachowanie funkcji mieszkaniowej w istniejącym budynku mieszkalnym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gos”odarowaniem; do”uszcza się niezbędną wycinkę pojedynczych drzew, w tym pojedynczych eg-

zem”larzy warto`ciowego drzewostanu, związaną z realizacją sieci inwynieryjnej i dojazdu do budynku. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku planu; 
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2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych dopuszcza 

się inne formy dachu; 
5) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 600 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 6,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Szosa Star-

gardzka (D.J.2039.KD.Z), ulicy dojazdowej D.J.2046.KD.D zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulicy. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ogranicza się ilo`ć wjazdów z terenu D.J.2039.KD.Z (ul. Szosa Stargardzka), do 1 na kawdą dziaJkę 
budowlaną, istniejącą w dniu uchwalenia niniejszego planu; 

2) obsJuga z terenów: Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka) i D.J.2046.KD.D; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-

zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2039.KD.Z, D.J.2046.KD.D; 

2) gazociąg niskiego ci`nienia ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 

w nowej lokalizacji; 

3) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy na linię kablową. 

§ 34. Teren elementarny D.J.2028.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego towarzyszącego funkcji usJugowej; 
2) do”uszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej w budynkach mieszkalnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gos”odarowaniem; do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych eg-

zem”larzy warto`ciowego drzewostanu, związaną z realizacją sieci inwynieryjnej, infrastruktury tele-

komunikacyjnej i dojazdu do budynku. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 
się inne formy dachu; 

5) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1000 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 6,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Szosa Star-

gardzka (D.J.2039.KD.Z), ulicy D.J.2046.KD.D zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulicy. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ogranicza się ilo`ć wjazdów z terenu D.J.2039.KD.Z (ul. Szosa Stargardzka), do 1 na kawdą dziaJkę 
budowlaną, istniejącą w dniu uchwalenia niniejszego planu; 

2) obsJuga z terenów: Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka) i D.J.2046.KD.D; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2039.KD.Z, D.J.2046.KD.D; 

2) gazociąg niskiego ci`nienia ø 80 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 

w nowej lokalizacji; 

3) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i bu-

dowy w nowej lokalizacji; 

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy na linię kablową. 

§ 35. Teren elementarny D.J.2029.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z do”uszczeniem usJug; 
2) do”uszczalny zakres usJug: 

a) obsJuga firm i klientów, 
b) gastronomia, 

c) sport i rekreacja. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gospodarowaniem. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi, dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 
się dachy ”Jaskie; 

5) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1000 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 6,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.J.2047.KD.D 

zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulicy. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu D.J.2046.KD.D; 

2) minimalne wskauniki zapotrzebowania na miejsca postojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2046.KD.D, D.J.2056.IT,KP. 

§ 36. Teren elementarny D.J.2030.GE 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja redukcyjna gazu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 70%; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zieleni `redniej i niskiej. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 20%; 
2) maksymalna wysoko`ć urządzenia: 2,5 m; 

3) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJki ”od stację redukcyjną gazu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2046.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa II-go stopnia - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 37. Teren elementarny D.J.2031.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego towarzyszącego funkcji usJugowej; 
2) do”uszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej w budynku mieszkalnym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gospodarowaniem. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 
się inne formy dachu; 

5) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 700 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 15,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Szosa Star-

gardzka (D.J.2039.KD.Z), ulicy D.J.2045.KD.D zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulicy. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu D.J.2045.KD.D; 

2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca postojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2039.KD.Z, D.J.2045.KD.D; 

2) gazociąg niskiego ci`nienia ø 80 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 

w nowej lokalizacji; 

3) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i bu-

dowy w nowej lokalizacji. 

§ 38. Teren elementarny D.J.2032.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; w granicach dziaJki budowlanej do”uszcza się w”rowa-

dzenie jednego lokalu mieszkalnego towarzyszącego funkcji usJugowej; 
2) dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej w budynkach mieszkalnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaJce budowlanej: 50%; 
2) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z projektowanym za-

gos”odarowaniem; do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych eg-

zem”larzy warto`ciowego drzewostanu, związaną z realizacją sieci inwynieryjnej, infrastruktury tele-

komunikacyjnej i dojazdu do budynku; 

3) w pasie terenu o szeroko`ci 2,0 m ”o obu stronach od osi gazociągu `redniego ci`nienia zakazuje się 
sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogących zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas 
jego eksploatacji. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niw 9,5 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi; dla garawy wolno stojących i obiektów gos”odarczych do”uszcza 
się inne formy dachu; 

5) do”uszcza się lokal mieszkalny w formie obiektu wolno stojącego; 
6) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1000 m²; 
2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 15,0 m; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Szosa Star-

gardzka (D.J.2039.KD.Z), ulicy D.J.2045.KD.D zawarty w ”rzedziale od 80° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulicy. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ogranicza się ilo`ć wjazdów z terenu D.J.2039.KD.Z (ul. Szosa Stargardzka), do 1 na kawdą dziaJkę 
budowlaną, istniejącą w dniu uchwalenia niniejszego planu; 

2) obsJuga z terenów: Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka) i D.J.2045.KD.D; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe zgodnie z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.J.2039.KD.Z, D.J.2045.KD.D; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i bu-

dowy w nowej lokalizacji; 

3) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i bu-

dowy w nowej lokalizacji; 

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy na linię kablową; 
5) kanalizacja sanitarna. 

§ 39. Teren elementarny D.J.2033.ZL,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, sieć gazowa; 
2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1.G, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg `red-

niego ci`nienia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) cieć sanitarnych i wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) niezbędnej wycinki związanej z realizacją sieci inwynieryjnej, infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) w granicach wydzielenia 1.G zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-
cych zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas jego eks”loatacji. 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z ”rogramem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z planem 

ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ oraz ”lanem ochrony Natura 2000; 
2) czę`ć terenu w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu; 
3) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z terenów: Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka), D.J.2045.KD.D i D.J.2046.KD.D. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu w granicach wy-

dzielenia 1.G; 

2) gazociąg niskiego ci`nienia ø 80 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu; 

3) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, remontu. 

§ 40. Teren elementarny D.J.2034.KND 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”odczyszczalnia wód o”adowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 80% ”ow. terenu elementarnego; 
2) do”uszcza się niezbędną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych egzemplarzy warto-

`ciowego drzewostanu, związaną z realizacją ”odczyszczalni. 

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

1) do”uszcza się ogrodzenie terenu z elementów naturalnych, w formie awurowej umowliwiającej swo-

bodną migrację zwierząt; 
2) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2045.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) se”arator na kolektorze kanalizacji deszczowej sJuwący do ”odczyszczania wód o”adowych ”rzed od-

prowadzeniem ich do rzeki PJoni - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowych urządzeL; 
2) kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej 

lokalizacji. 

§ 41. Teren elementarny D.J.2035.WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: wody `ródlądowe - rzeka PJonia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się udrownienie koryta rzeki w celu wykorzystania jej jako szlaku kajakowego; 

2) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedliska ”rzyrodniczego: las 
Jęgowy, okre`lonego na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających ochronie; 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

3) zakazuje się umacniania brzegów rzeki i zmiany jej naturalnego koryta; 

4) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

do”uszcza się lokalizację ”omostu w miejscu postoju dla kajakarzy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

ustala się dostę” ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd od strony terenów: Ś.J.2042.KŚ.Ś i D.J.2043.KD.D, poprzez teren D.J.2009.UT,ZN; 

2) ustala się kajakowy szlak wodny o znaczeniu regionalnym. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zakazuje się prowadzenia sieci i lokalizacji inwynieryjnych urządzeL sieciowych. 
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§ 42. Teren elementarny D.J.2036.WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: wody `ródlądowe - rzeka PJonia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się udrownienie koryta rzeki w celu wykorzystania jej jako szlaku kajakowego; 

2) zakazuje się ”rzegradzania rzeki; 
3) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedlisk gatunków ro`lin i zwie-

rząt ”odlegających ochronie; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

4) zakazuje się umacniania brzegów rzeki i zmiany jej naturalnego koryta; 

5) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

do”uszcza się budowę kJadki nad rzeką umowliwiającej ”iesze ”oJączenie terenów ”o obu stronach 
rzeki, pod warunkiem nie naruszenia koryta rzeki. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

ustala się dostę” ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd od strony ul. Przylesie (poza granicami planu), poprzez teren D.J.2053.IT,KP; 

2) do”uszcza się budowę kJadki dla ”ieszych Jączącej tereny Ś.J.2053.IT,KP i D.J.2054.IT,KP; 

3) ustala się kajakowy szlak wodny o znaczeniu regionalnym. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wyloty z kanaJów ø 0,25 m i 0,30 m do rzeki PJoni - do zachowania lub likwidacji ”o wyJączeniu 
z eks”loatacji oczyszczalni ｭPJoniaｬ; 

2) magistrala wodociągowa ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji; 

3) rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych. 

§ 43. Teren elementarny D.J.2037.WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: wody `ródlądowe - rzeka PJonia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty granicami źes”oJu Przyrodniczo-Krajobrazowego ｭPark Le`ny w Strudzeｬ; 
2) nakazuje się udrownienie koryta rzeki w celu wykorzystania jej jako szlaku kajakowego; 

3) zakazuje się ”rzegradzania rzeki; 
4) nakazuje się zachowanie i utrzymanie we wJa`ciwym stanie ochrony siedliska ”rzyrodniczego: las grą-

dowy, okre`lonego na rysunku ”lanu, oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt ”odlegających ochronie; 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 9, 10, 11; 

5) do”uszcza się umocnienie brzegów rzeki wyJącznie materiaJami naturalnymi (faszyna, drewno, ka-

mieL) w miejscu ”ostoju dla kajakarzy, bez mowliwo`ci zmiany jej naturalnego koryta. 

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

1) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego; 

2) do”uszcza się lokalizację ”omostu w miejscu postoju dla kajakarzy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

ustala się dostę” ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd: 

a) od strony terenów: Ś.J.2045.KŚ.Ś, Ś.J.2046.KŚ.Ś i D.J.2047.KD.D oraz terenu D.J.2051.IT,KP 

poprzez teren D.J.2026.ZL,G, 

b) od strony terenu D.J.2040.KD.L (ul. Przylesie), poprzez teren D.J.2017.ZN,G; 

2) ustala się kajakowy szlak wodny o znaczeniu regionalnym. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy w nowej lokalizacji. 

§ 44. Teren elementarny D.J.2038.KD.S 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - droga ekspresowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się wzdJuw drogi eks”resowej w”rowadzenie systemu ogrodzeL chroniących zwierzęta ”rzed 
wtargnięciem na drogę; 

2) nakazuje się wykorzystanie terenu ”od obiektem mostowym nad doliną rzeki PJoni (w granicach wy-

dzielonego obszaru B, okre`lonego na rysunku ”lanu) do ”owiązaL ekologicznych terenów le`nych ”o 
obu stronach drogi oraz dla migracji zwierząt; 

3) nakazuje się realizację ”rze”ustów ekologicznych dla zwierząt; 
4) zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówne. 

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

1) ustala się zagos”odarowanie tymczasowe do czasu realizacji nowego odcinka drogi eks”resowej 
D.J.2038.KD.S i przebudowy ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej, w zakresie 

rozwiązaL obsJugi komunikacyjnej ”rzylegJych terenów: 
a) dojazd do terenów: stacji ”aliw Ś.J.2001.KSP,U,G i ogrodów dziaJkowych Ś.J.2003.źŚ,G, 
b) dojazd do terenu Ś.J.2015.U,WK ”o `ladzie istniejącej drogi gruntowej zlokalizowanej na dziaJ-

kach nr 84/1 i 84/4 obręb 4194, w terenie D.J.2044.KD.D i D.J.2012.ZL,G,E, 

c) dojazd do sJu”owej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 

d) ”oJączenie ulicy Ś.J.2044.KŚ.Ś z ulicą Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka) ”o `ladzie istnie-

jącej drogi gruntowej zlokalizowanej na dziaJkach nr 84/1 i 84/4 obręb 4194; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie gos”odarki le`nej do czasu realizacji nowego odcinka drogi eks”resowej; 
3) do”uszcza się lokalizację reklam wolno stojących związanych z dziaJalno`cią stacji ”aliw, usytuowa-

nej na terenie D.J.2001.KSP,U,G, z wyJączeniem ”asa rozdzielającego jezdnie gJówne drogi do czasu 

przebudowy ul. Szosa Stargardzka do ”arametrów drogi eks”resowej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 50,0 m do 152,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) zakazuje się bez”o`redniej obsJugi terenów ”rzylegJych, z jezdni gJównych drogi eks”resowej; 
2) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie gJówne ”o minimum dwa ”asy ruchu; 
3) przekroczenie ulicy D.J.2041.KD.D w drugim poziomie; przebieg ulicy D.J.2041.KD.D w granicach 

wydzielonego obszaru A, okre`lonego na rysunku ”lanu; 
4) nakazuje się realizację obiektu mostowego w granicach wydzielonego obszaru B, okre`lonego na ry-

sunku planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

lub likwidacji; 

2) magistrale wodociągowe o `rednicach: 1200 mm, 700 mm, 600 mm, 315 mm, 250 mm - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w terenie elementarnym; 

3) sieć gazowa `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

zmiany lokalizacji w granice terenów elementarnych: Ś.J.2038.KŚ.S, Ś.J.2041.KD.D; 

4) rurociąg tJoczny `cieków ø 225 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, oraz zmiany lokali-

zacji w granice terenów elementarnych: Ś.J.2038.KŚ.S, Ś.J.2041.KŚ.Ś, Ś.J.2044.KŚ.Ś; 
5) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji; 

6) sJu”owa stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana na”owietrzną linią 15 kV oraz rozdzielnia 15 kV 

- do likwidacji i przeniesienia w teren D.J.2059.E; 

7) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 
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8) do”uszcza się realizację sieci i inwynieryjnych urządzeL sieciowych sJuwących do obsJugi drogi eks”re-

sowej. 

§ 45. Teren elementarny D.J.2039.KD.Z (ul. Szosa Stargardzka) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówne. 

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

1) do”uszcza się lokalizację nowych reklam wolno stojących związanych z dziaJalno`cią stacji ”aliw 
usytuowanej na terenie D.J.2001.KSP,U,G, z wyJączeniem ”asa rozdzielającego jezdnie gJówne drogi; 

2) ustala się zagos”odarowanie tymczasowe do czasu przebudowy ul. Szosa Stargardzka do parame-

trów ulicy zbiorczej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 25,0 m do 68,9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i rurociąg tJoczny `cie-

ków - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) magistrale wodociągowe o `rednicach: 1200 mm, 700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy i remontu oraz zmiany lokalizacji w terenie elementarnym; 

3) rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych ø 225 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu w ramach kom”leksowej modernizacji systemu od”rowadzania `cieków z Prawobrzewa; 
4) kanalizacja deszczowa ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - do ”rzebudowy na linię kablową; 
6) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 46. Teren elementarny D.J.2040.KD.L (ul. Przylesie) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się zachowanie historycznego sz”aleru drzew po obu stronach jezdni. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnika; 
2) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 m do 18,9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, ciąg ”ieszo - rowerowy od strony ”óJnocno - wschodniej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: gazowa, elektroenergetyczna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) dopuszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 
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§ 47. Teren elementarny D.J.2041.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej. 

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

1) na terenie do”uszcza się tymczasowe ”rowadzenie gos”odarki le`nej; 
2) do”uszcza się lokalizację nowych reklam wolno stojących związanych z dziaJalno`cią stacji ”aliw 

usytuowanej na terenie D.J.2001.KSP,U,G. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m z poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”oJączenie z ulicą Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka) realizuje się ”rzez ”rzejazd drogowy, 
w drugim poziomie, w granicach wydzielonego obszaru A w terenie Ś.J.2038.KŚ.S na wysoko`ci 
skrzywowania ul. Szosa Stargardzka z ul. BaliLskiego, zgodnie z § 44 ust. 5 pkt 3; 

2) ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, min. jednostronny chodnik, od strony ”óJnocnej i wschodniej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć gazowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie 

elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 
3) rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych ø 225 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 48. Teren elementarny D.J.2042.KD.D (ul. Szosa Stargardzka) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej. 

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

1) do”uszcza się lokalizację reklam wolno stojących związanych z dziaJalno`cią stacji ”aliw usytuowanej 
na terenie D.J.2001.KSP,U,G; 

2) do czasu przebudowy ul. Szosa Stargardzka do parametrów drogi eks”resowej oraz budowy ulicy 
Ś.J.2041.KŚ.Ś, do”uszcza się tymczasowe ”oJączenie ulicy z ul. Szosa Stargardzka; 

3) czę`ć terenu objęta strefą W II czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki 
zawarte w § 6 ust. 3 pkt 9 i 11; 

4) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 
rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania od”owied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, obowiązu-

jących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9,0 m do 15,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, jednostronny chodnik od zachodu; ulica zakoLczona ”lacem 
manewrowym o szeroko`ci 16,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: gazowa, elektroenergetyczna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 
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2) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącą 35,0 m 

na stronę od osi gazociągu, oznaczony na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia ø 300 mm i ø 315 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu; 

4) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 49. Teren elementarny D.J.2043.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowej; 
2) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 

rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania od”owied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, obowiązu-

jących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,0 m do 15,5 m z poszerzeniami, zgodnie 

z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ulica w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); ulica zakoLczona ”la-

cem manewrowym o szeroko`ci 15,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć gazowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie 

elementarnym; 

2) gazociąg wysokiego ci`nienia ø 250 mm wraz ze strefą odlegJo`ci ”odstawowej wynoszącą 35,0 m 

na stronę od osi gazociągu, oznaczony na rysunku ”lanu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy 

i remontu; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) nowy przepust drogowy dla rowu melioracyjnego; 

5) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 50. Teren elementarny D.J.2044.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

teren w granicach ”rojektowanego źes”oJu Przyrodniczo Krajobrazowego ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) na czę`ci terenu do”uszcza się tymczasowe ”rowadzenie gos”odarki le`nej; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m z poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ulica w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników). 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) rurociąg tJoczny `cieków ø 225 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - do ”rzebudowy na linię kablową; 
5) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 51. Teren elementarny D.J.2045.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowych; 
2) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8,0 m do 8,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ulica w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); ulica zakoLczona ”la-

cem manewrowym o szeroko`ci 15,8 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) kanalizacja deszczowa ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) sieć gazowa `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy na linię 
kablową; 

5) ustala się realizację sieci: gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej. 

§ 52. Teren elementarny D.J.2046.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowych; 

2) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9,3 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ulica w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); ulica zakoLczona ”la-

cem manewrowym. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy na linię 
kablową; 

4) ustala się realizację sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 53. Teren elementarny D.J.2047.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się utrzymanie istniejącego zadrzewienia nie kolidującego z realizacją miejsc ”ostojowych. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowych; 
2) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 7,6 do 8,5 m z poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ulica w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); ulica zakoLczona pla-

cem manewrowym wraz z miejscami postojowymi, o max szeroko`ci 36,7 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy na linię 
kablową; 

4) ustala się realizację sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 54. Teren elementarny D.J.2048.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej, nie kolidującej z ”rojek-

towanym zagospodarowaniem; 

2) teren w granicach ”rojektowanego źes”oJu Przyrodniczo-Krajobrazowego ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) nakazuje się zachowanie nawierzchni gruntowej; 
2) czę`ć terenu objęta strefą W II czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki 

zawarte w § 6 ust. 3 pkt 9 i 11. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ustala się dostę” ogólny; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ciąg ”ieszy w formie duktu le`nego z do”uszczeniem awaryjnego dojazdu ”ojazdów. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zakazuje się ”rowadzenia sieci inwynieryjnych. 
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§ 55. Teren elementarny D.J.2049.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni niskiej. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowej; 
2) czę`ć terenu w strefie odlegJo`ci ”odstawowej od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na 

rysunku ”lanu; wszelkie dziaJania inwestycyjne w obszarze strefy wymagają zachowania odpowied-

nich odlegJo`ci obiektów budowlanych od gazociągu, na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, obowiązu-

jących w dniu wydania ”ozwolenia na budowę gazociągu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników), zakoLczona ”lacem 
manewrowym wraz z miejscami postojowymi, o szeroko`ci 35,3 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg `redniego ci`nienia ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) kanalizacja deszczowa; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 56. Teren elementarny D.J.2050.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

teren w granicach ”rojektowanego źes”oJu Przyrodniczo-Krajobrazowego ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowej; 
2) teren objęty strefą W II czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki zawarte 

w § 6 ust. 3 pkt 9 i 11. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 6,2 do 8,0 m z poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników), droga zakoLczona 
placem manewrowym o szeroko`ci 15,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 57. Teren elementarny D.J.2051.IT,KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: korytarz infrastruktury technicznej i ciąg ”ieszy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej, nie kolidującej z ”rojek-

towanym zagospodarowaniem; 

2) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym ”ojedynczych egzem”larzy warto`cio-

wego drzewostanu, związaną z realizacją ciągu ”ieszego, realizacją sieci inwynieryjnych i infrastruktu-

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

1) ciąg ”ieszy o nawierzchni gruntowej, w formie duktu le`nego; 
2) czę`ć terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują wa-

runki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 10 i 11; 

3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

ustala się dostę” ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dostę” od strony terenów: Ś.J.2045.KŚ.Ś i D.J.2046.KD.D; 

2) do”uszcza się ruch ”ojazdów do konserwacji uzbrojenia podziemnego i do obsJugi ”odczyszczalni 
wód o”adowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) kanalizacja deszczowa ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy na linię 
kablową; 

4) kanalizacja sanitarna. 

§ 58. Teren elementarny D.J.2052.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% ”ow. terenu elementarnego. 

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

1) ogrodzenie terenu realizuje się z elementów naturalnych, w formie awurowej umowliwiającej swobodną 
migrację zwierząt; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
3) czę`ć terenu w granicach strefy W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2042.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 

§ 59. Teren elementarny D.J.2053.IT,KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: korytarz infrastruktury technicznej z ciągiem ”ieszym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym ”ojedynczych egzem”larzy warto`cio-

wego drzewostanu, związaną z realizacją ciągu ”ieszego i sieci inwynieryjnych i infrastruktury teleko-

munikacyjnej; 

2) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

ciąg ”ieszy o nawierzchni gruntowej ulepszonej. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z ul. Przylesie (poza granicami planu); 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) magistrala wodociągowa ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji; 

2) rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych. 

§ 60. Teren elementarny D.J.2054.IT,KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: korytarz infrastruktury technicznej i ciągu ”ieszego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym ”ojedynczych egzem”larzy warto`cio-

wego drzewostanu, związaną z realizacją ciągu ”ieszego i sieci inwynieryjnych i infrastruktury teleko-

munikacyjnej; 

3) teren o walorach naturalnych do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako źes”óJ Przyrodniczo-

Krajobrazowy ｭŚolina PJoniｬ. 

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

1) teren objęty strefą W II czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki zawarte 
w § 6 ust. 3 pkt 9 i 11; 

2) ciąg ”ieszy o nawierzchni gruntowej ulepszonej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd od strony terenu D.J.2044.KD.D, poprzez teren D.J.2015.U,WK; do czasu realizacji nowego 

odcinka drogi ekspresowej D.J.2038.KD.S, od strony ul. Szosa Stargardzka, ”o”rzez dziaJki nr ew.: 

84/1, 84/4 i 518 (obręb 4194), nr 226/5 (obręb 4196); 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) magistrala wodociągowa ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji; 

2) kanalizacja sanitarna ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, remontu i likwidacji ”o wyJączeniu 
z eks”loatacji oczyszczalni `cieków ｭPJoniaｬ; 

3) rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych. 

§ 61. Teren elementarny D.J.2055.IT 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: korytarz infrastruktury technicznej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym ”ojedynczych egzem”larzy warto`cio-

wego drzewostanu, związaną z realizacją sieci inwynieryjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

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

do”uszcza się realizację nawierzchni gruntowej ule”szonej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dostę” od strony ul. BaliLskiego (”oza obszarem ”lanu); 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu lub likwidacji; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

§ 62. Teren elementarny D.J.2056.IT,KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: korytarz infrastruktury technicznej i ciąg ”ieszy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni wysokiej, nie kolidującej z ”rojek-

towanym zagospodarowaniem; 

2) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, w tym pojedynczych egzem”larzy warto`cio-

wego drzewostanu, związaną z realizacją ciągu ”ieszego i sieci inwynieryjnych i infrastruktury teleko-

munikacyjnej. 

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

1) ciąg ”ieszy o nawierzchni gruntowej ulepszonej, w formie duktu le`nego; 
2) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

ustala się dostę” ogólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dostę” od strony terenów: Ś.J.2046.KŚ.Ś i D.J.2047.KD.D; 

2) dopuszcza się ruch ”ojazdów do konserwacji uzbrojenia ”odziemnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm i 90 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy na linię 
kablową; 

3) kanalizacja sanitarna. 

§ 63. Teren elementarny D.J.2057.ZL,G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na, sieć gazowa; 
2) obszar gospodarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami, z zastrzeweniem ”kt 3; dopuszcza 

się m.in.: 
a) ”rowadzenie ciągów ”ieszych, szlaków turystycznych, `ciewek edukacyjno - przyrodniczych, 

b) lokalizację urządzeL turystycznych n”.: wiewe widokowe, kJadki, siedziska, miejsca widokowe; 

3) teren wydzielenia wewnętrznego 1.G, oznaczony na rysunku ”lanu, ”rzeznaczony na gazociąg `red-

niego ci`nienia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 
2) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) wycinki wykonanej na potrzeby ochrony przyrody, 

c) cięć sanitarnych, 
d) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanej z realizacją sieci inwynieryjnych, infrastruktury 

telekomunikacyjnej; 

3) w granicach wydzielenia 1.G zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz ”rowadzenia ”rac mogą-
cych zagrozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas jego eks”loatacji. 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu, z programem go-

spodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ oraz z planem 

ochrony dla SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ; 
2) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

dojazd z terenów: Ś.J.2039.KŚ.ź (ul. Szosa Stargardzka), D.J.2046.KD.D i D.J.2047.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, remontu; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia ø 150 mm i 90 mm - z dopuszczeniem przebudowy, remontu w grani-

cach wydzielenia 1.G; 

3) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z do”uszczeniem ”rzebudowy na linię kablową; 
4) do”uszcza się lokalizację studni awaryjnej. 

§ 64. Teren elementarny D.J.2058.KPJ 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo jezdny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się niezbędną wycinkę drzew i krzewów związaną z realizacją ciągu ”ieszo jezdnego. 

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

1) do”uszcza się realizację nawierzchni gruntowej ulepszonej; 

2) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie wynikających z potrzeb komunikacji drogowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

droga wewnętrzna bez wyodrębniania jezdni i chodników, zakoLczona ”lacem manewrowym o szer. 

15,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 65. Teren elementarny D.J.2059.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego. 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,5 m; 

3) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

4) do”uszcza się realizację stacji kontenerowej; 
5) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2041.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

§ 66. Teren elementarny D.J.2060.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego. 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,5 m; 

3) budynek kryty dachem o dowolnej geometrii; 

4) do”uszcza się realizację stacji kontenerowej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2043.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

§ 67. Teren elementarny D.J.2061.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego. 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,5 m; 

3) budynek kryty dachem o dowolnej geometrii; 

4) do”uszcza się realizację stacji kontenerowej; 
5) czę`ć terenu w granicach strefy W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, okre`lonej na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2042.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

sJu”owa stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią na”owietrzną 15 kV - z dopuszczeniem 

”rzebudowy, rozbudowy lub budowę wolno stojącej stacji transformatorowej. 

§ 68. Teren elementarny D.J.2062.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni terenu elementarnego. 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,5 m; 

3) budynek kryty dachem o dowolnej geometrii; 

4) do”uszcza się realizację stacji kontenerowej; 
5) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2046.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

sJu”owa stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy lub budowę wolno stojącej stacji transformatorowej. 

§ 69. Teren elementarny D.J.2063.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% ”owierzchni terenu elementarnego. 

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

1) ogrodzenie terenu realizuje się z elementów naturalnych, w formie awurowej umowliwiającej swobodną 
migrację zwierząt; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2043.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 

§ 70. Teren elementarny D.J.2064.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu elementarnego. 

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

1) ogrodzenie terenu realizuje się z elementów naturalnych, w formie awurowej umowliwiającej swobodną 
migrację zwierząt; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
3) teren w granicach strefy K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dojazd z terenu D.J.2039.KD.Z; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych wynikające z § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 
RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 71. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla nieruchomo`ci gruntowych niezabudowanych w terenach: MN,U, U,MN, U, UT, UT,MN, 

2) 0% dla gruntów komunalnych na ww. terenach oraz dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszym 

planem. 
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§ 72. Grunty le`ne ”osiadające zgodę na zmianę ”rzeznaczenia na cele nierolnicze i niele`ne: 

1) zgoda Ministra Ochrony _rodowiska źasobów Naturalnych i Le`nictwa znak: ŚG-14-B-2120/194/94 

z dnia 12 maja 1994 r. na przeznaczenie na cele nierolnicze i niele`ne w miejscowym planie zago-

s”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina gruntów le`nych stanowiących wJasno`ć Skarbu 
PaLstwa w zarządzie Lasów PaLstwowych, Nadle`nictwa Gryfino i Kliniska, projektowanych pod bu-

dowę i ”rzebudowę ciągów komunikacyjnych, 
2) zgoda Wojewody SzczeciLskiego znak: OSB.27-6115/5/94 z dnia 14 maja 1994 r. na przeznaczenie 

na cele nierolnicze i niele`ne w miejscowym ”lanie ogólnym zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
Szczecina gruntów le`nych miasta Szczecin, 

3) zgoda MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego, decyzja Nr WRiO_-IV-EN-6140-12/10 z dnia 

7 ”audziernika 2010 r. na ”rzeznaczenie na cele niele`ne gruntów le`nych będących wJasno`cią osób 
fizycznych i Miasta Szczecin, 

4) zgoda Ministra _rodowiska, decyzja Nr ZS-W-2120-115-6/2010 z dnia 14 lutego 2011 r. na przezna-

czenie na cele nierolnicze i niele`ne w miejscowym ”lanie gruntów le`nych Skarbu PaLstwa 
w zarządzie Lasów PaLstwowych, Nadle`nictwa Gryfino i Nadle`nictwa Kliniska, ”rojektowanych ”od 
tereny infrastruktury drogowej i technicznej oraz tereny zabudowy usJugowej, 

5) zgoda Ministra _rodowiska, decyzja Nr DL.nol-6501-13/8654/11/JS z dnia 24 lutego 2011 r. na 

przeznaczenie na cele nierolnicze i niele`ne gruntów le`nych Skarbu PaLstwa. 

§ 73. Na obszarze objętym ”lanem uchwalonym niniejszą uchwaJą tracą moc ”rze”isy Miejscowych 
”lanów zagos”odarowania ”rzestrzennego Ś.26 i Ś.56 uchwalonych uchwaJą Nr XLIII/539/98 Rady Mia-

sta Szczecin z dnia 23 lutego 1998 r. (Dz. U. W. Szcz. Nr 6, poz. 54 z 6 kwietnia 1998 r. 

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

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

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr VII/96/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr VII/96/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VII/96/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VII/96/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

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; 

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

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

Nr 220, poz. 1413, zm. 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) okre`la się nastę”ujący s”osób reali-
zacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych 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: zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) - 

zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć 
w rozumieniu prze”isów o ochronie `rodowiska, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 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 D.J.2004.Z Budowa kanalizacji deszczowej. 

2 D.J.2008.UT,MN Budowa kanalizacji deszczowej. Likwidacja rowu melioracyjnego. 

3 
D.J.2007.U,G  

 D.J.2057.ZL,G 
Budowa studni awaryjnej. 

4 D.J.2010.KS Projektowany ”arking dla samochodów osobowych. Przewidywana budowa ”arkingu. 
5 D.J.2015.U,WK Budowa rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 
6 D.J.2032.U,MN Budowa kanalizacji sanitarnej. 

7 D.J.2026.ZL,G Budowa kanalizacji sanitarnej. 

8 D.J.2036.WS Budowa kJadki. Budowa rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

9 D.J.2038.KD.S 
Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych. 

10 D.J.2039.KD.Z 

Ul. Szosa Stargardzka - istniejąca ulica w ciągu drogi krajowej nr 10. Przewidywana: 

realizacja nowego odcinka ulicy, ”rzebudowa skrzywowania z ulicą BaliLskiego, 
modernizacja fragmentu nawierzchni ulicy i chodnika.  

 Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych. 

11 D.J.2040.KD.L 
Ul. Przylesie - istniejąca ulica lokalna. Przewidywana modernizacja fragmentu jezdni, 
budowa ciągu ”ieszo - rowerowego. 

12 D.J.2041.KD.D 

Projektowana ulica dojazdowa. Przewidywana budowa jezdni i jednostronnego 

chodnika.  

 Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych 
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13 D.J.2042.KD.D 

Istniejąca ulica dojazdowa. Przewidywana: modernizacja nawierzchni ulicy, budowa 

jednostronnego chodnika.  

 Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych. 

14 D.J.2043.KD.D 

Projektowana ulica dojazdowa. Przewidywana budowa ulicy w formie ciągu ”ieszo - 
jezdnego.  

 Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych.  
 Budowa ”rze”ustu dla istniejącego rowu melioracyjnego. 

15 D.J.2044.KD.D 

Projektowana ulica dojazdowa. Przewidywana budowa ulicy w formie ciągu ”ieszo - 
jezdnego.  

 Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu 
tJocznego `cieków sanitarnych. 

16 D.J.2045.KD.D 

Istniejąca ulica dojazdowa. Przewidywana ”rzebudowa ulicy w formie ciągu ”ieszo - 
jezdnego i realizacja placu manewrowego.  

 Budowa kanalizacji sanitarnej. 

17 D.J.2046.KD.D 

Istniejąca ulica dojazdowa. Przewidywana ”rzebudowa ulicy w formie ciągu ”ieszo - 
jezdnego i realizacja placu manewrowego.  

 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

18 D.J.2047.KD.D 

Istniejąca ulica dojazdowa. Przewidywana ”rzebudowa ulicy w formie ciągu ”ieszo - 
jezdnego, realizacja placu manewrowego i miejsc postojowych.  

 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

19 D.J.2048.KP 
Projektowany ciąg ”ieszy. Przewidywane wytyczenie ciągu ”ieszego i wyrównanie 
terenu. 

20 D.J.2049. KDW Budowa kanalizacji deszczowej. 

21 D.J.2051.IT,KP 
Projektowany ciąg ”ieszy. Przewidywane wytyczenie ciągu ”ieszego i wyrównanie 
terenu. Budowa kanalizacji sanitarnej. 

22 D.J.2053.IT,KP 
Przewidywane wytyczenie ciągu ”ieszego. Budowa rurociągu tJocznego `cieków 
sanitarnych. 

23 D.J.2054.IT,KP 
Przewidywane wytyczenie ciągu ”ieszego. Budowa rurociągu tJocznego `cieków 
sanitarnych. 

24 D.J.2055.IT Wyrównanie terenu ”o budowie rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych. 

25 D.J.2056.IT,KP 

Projektowany ciąg ”ieszy. Przewidywane wytyczenie ciągu ”ieszego i wyrównanie 
terenu po budowie kanalizacji sanitarnej.  

 Budowa kanalizacji sanitarnej. 

26 

D.J.2052.KPS 

D.J.2063.KPS  

 D.J.2064.KPS 

Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnych. 

 

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

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce komunalnej 
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 t.j. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, 

Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 57, poz. 780, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 

zm. z 2010 r. Nr 21, poz. poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 

poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498), 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. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 

Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 

poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 
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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu 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 ”odstawie ”orozumieL z innymi 

podmiotami. 

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

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

zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, zm. z 2010 r. Nr 47, poz. 278), ze `rod-

ków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Mia-

sta wieloletnie plany 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. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 

Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 

poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VII/96/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Olesznaｬ w Szczecinie 

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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. 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) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Śo ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭPJonia-Olesznaｬ w Szczecinie, 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 10 sierp-

nia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r., wniesiono 1 uwagę, zgodnie wykazem uwag stanowiącym integralną 
czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin w dniu 23 kwietnia 2010 r. roz”atrzyJ zJowoną uwagę. 

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

Uwaga dotyczy terenu elementarnego Ś.J.2024.U,MN ”rzeznaczonego na zabudowę usJugową 
z do”uszczeniem lokalu mieszkalnego. Uwagę zJowyJ wJa`ciciel nieruchomo`ci gruntowej nr 371/6 obr. 

4196 ”oJowonej ”rzy ul. Szosa Stargardzka 61. źgJaszający wnosi o zmianę minimalnej wielko`ci dziaJki 
budowlanej z 1500 m² na 800 m². 

Uwaga zostaJa uwzględniona. 
W ustaleniach zasad ”arcelacji ustalono minimalną wielko`ć dziaJki budowlanej na 800 m². źmiana 

nie w”Jynie na s”osób zagos”odarowania dziaJki zgodny z ”ozostaJymi ustaleniami w terenie elementar-

nym D.J.2024.U,MN. 
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