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

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

podmiotami. 

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 zao”atrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze 

zm.), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane 

”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 
(art. 21 ustawy) lub przez budwet miasta. 

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

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

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

ZaJącznik nr 4 

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

strzennego ｭBolinko - Rynkowaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭBolinko - Rynkowa 2ｬ 

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

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

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

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

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

Śo ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-

dowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji for-

malnoprawnej prac planistycznych. 

Poz. 1869 

 

UCHWAIA NR XXXVIIIł943ł09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ｭWarszewoｬ 
w Szczecinie ”od nazwą ｭWarszewo 3ｬŁ 

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

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

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

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

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

§ 1. Zgodnie z uchwaJą XXII/572/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ｭWar-

szewoｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭWarszewo 3ｬ, zmienionej uchwaJą Nr XXIV/620/08 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r., po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwaJa XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 

listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWarszewo 3ｬ 

w Szczecinie, na obszarze osiedli Warszewo i Niebuszewo, zwany dalej ｭplanemｬ. 
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2. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek w skali 1: 1000, skJadający się z arkuszy 1, 2, 

zwany dalej rysunkiem ”lanu, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 

(uchwaJa XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi zaJącznik nr 2, będą-
cy integralną czę`cią uchwaJy. 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

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

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

5. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowią zaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJy. 

§ 2. W uchwale Nr XXXII/624/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 stycznia 2005 r. w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 102,30 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocnego zachodu: ”oJudniowo wschodnią linią rozgraniczającą ulice Jantarowa, Ros”onda, 
za”lecze zabudowy wielorodzinnej realizowanej ”rzy ulicy ŚuLskiej, za”lecze zabudowy mieszka-

niowej ”oJowonej ”rzy ulicy SzczeciLskiej; 
2) od ”óJnocnego wschodu: ”óJnocno wschodnią linią rozgraniczającą ulicę Rostocką; 

3) od ”oJudniowego-wschodu: wschodnią linią rozgraniczającą ulicę WarcisJawa; 

4) od ”oJudnia: skraj wyrobiska dawnej cegielni ”rzy ulicy WarcisJawa; 

5) od zachodu: zachodnią linią rozgraniczającą ulicę ŚuLską.ｬ; 
2) w § 1 ust. 4 pkt 21, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 62, 105, 129, 151, 154, 155, 156 otrzymują 

brzmienie: 

ｭ21) P.W.01.021.MJ o powierzchni 1,14 ha, 

 26) P.W.01.026.ZP o powierzchni 1,13 ha, 

 28) P.W.01.028.MN,U o powierzchni 0,83 ha, 

 31) P.W.01.031.ZP o powierzchni 2,04 ha, 

 33) P.W.01.033.MJ,U o powierzchni 0,97 ha, 

 35)  P.W.01.035.MW,U o powierzchni 3,36 ha, 

 37) P.W.01.037.U o powierzchni 2,73 ha, 

 62) P.W.01.062.ZP o powierzchni 0,41 ha, 

 105) P.W.01.105.KPJ o powierzchni 0,12 ha, 

 129) P.W.01.129.Te o powierzchni 0,01 ha, 

 151) P.W.01.151.Te o powierzchni 0,005 ha, 

 154) P.W.01.154.DW o powierzchni 0,08 ha, 

 155) P.W.01.155.DW o powierzchni 0,02 ha, 

 156) P.W.01.156.D o powierzchni 0,05 ha,ｬ; 
3) w § 1 ust. 4 uchyla się pkt 38; 

4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ1. Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie i spo-

soby uwytkowania terenu. W granicach terenów elementarnych P.W.01.007.MJ, P.W.01.008.MJ, 

P.W.01.009.MJ, P.W.01.010.MJ, P.W.01.015.U, P.W.01.017.MJ, P.W.01.018.MJ, P.W.01.020.U, 

P.W.01.021.MJ, P.W.01.022.MJ, P.W.01.026.ZP, P.W.01.029.MJ, P.W.01.030.U, P.W.01.031.ZP, 

P.W.01.033.MJ,U, P.W.01.035.MW,U, P.W.01.042.MJ,U, P.W.01.043.MJ,U, P.W.01.049.UG, 

P.W.01.050.U, P.W.01.056.ZP, P.W.01.057.ZP,US, P.W.01.058.MJ, P.W.01.061.MJ,U, 

P.W.01.069.MW,U, P.W.01.080.L wystę”ują wydzielenia wewnętrzne, dla których ustalono odrębne 

zasady zagospodarowania terenu.ｬ; 
5) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

1) P - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy PóJnoc; 

2) W - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w jednym z osiedli administracyjnych miasta -  

  osiedle Warszewo; 

3) 01 - liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu; 

4) 001,ｱ - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie; 
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5) symbol ”rzeznaczenia terenu oznaczający: 

a) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej `redniowysokiej, 
b) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej `redniowysokiej z do”uszczeniem  

  usJug wbudowanych w ”artery budynków mieszkalnych, 
c) MW,U,MZ - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej `redniowysokiej z do”uszczeniem  

  usJug wbudowanych w ”artery budynków mieszkalnych oraz dopuszczeniem  

  lokalizacji budynków zamieszkania zbiorowego, 
d) MN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

e) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z do”uszczeniem usJug  
  wbudowanych w ”artery budynków mieszkalnych, 

f) MJ - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

g) MJ,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug wbu- 

  dowanych w ”artery budynków mieszkalnych, 
h) U - teren usJug, 
i) UG - teren usJug gastronomii, 
j) UK - teren usJug kultu religijnego, 

k) UO - teren szkolnictwa podstawowego, 

l) U,MZ,KS - teren usJug z do”uszczeniem lokalizacji budynków zamieszkania zbiorowego  
  i myjni samochodów osobowych, 

J) U,KSP - teren usJug z do”uszczeniem lokalizacji stacji ”aliw, 
m) ZP - teren zieleni urządzonej, 
n) ZP,US - teren zieleni urządzonej z do”uszczeniem lokalizacji naziemnych urządzeL  

  sportowych, 

o) KS - teren ”arkingu dla samochodów, 
p) KS,U - teren ”arkingu dla samochodów z do”uszczeniem usJug, 
q) G - teren drogi publicznej - ulica gJówna, 

r) Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, 

s) L - teren drogi publicznej - ulica lokalna, 

t) D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 

u) DW - teren drogi wewnętrznej, 
w) KPJ - teren drogi publicznej - ulica pieszojezdna, 

x) Te - teren stacji transformatorowej, 

y) Tg - teren stacji redukcyjnej gazu, 

z) Tt - teren urządzeL telefonicznych.ｬ; 
6) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ3. Tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie w s”osób na-

stę”ujący: 
1) 1,ｱ - liczba okre`lająca kolejny numer wydzielenia w terenie elementarnym; 

2) symbol ”rzeznaczenia terenu oznaczający: 
a) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej `redniowysokiej z do”uszczeniem  

  usJug wbudowanych w ”artery budynków mieszkalnych, 

b) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z dopuszczeniem usJug  
  wbudowanych w ”artery budynków mieszkalnych, 

c) MJ - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

d) MJ,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug wbu- 

  dowanych w ”artery budynków mieszkalnych, 

e) 1.MJ/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zachowania  

  istniejącego budynku usJugowego, 
f) U - teren usJug, 
g) UG - teren usJug gastronomii, 

h) ZP - teren zieleni urządzonej, 
i) ZP,US - teren zieleni urządzonej z do”uszczeniem lokalizacji naziemnych urządzeL  

  sportowych, 

j) KPJ - teren drogi publicznej - ulica pieszojezdna, 

k) KP - teren ciągu ”ieszego.ｬ; 
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7) w § 5 ust. 1 po pkt 30 dodaje się pkt 31 i pkt 32 w brzmieniu: 

ｭ31) System Zieleni Miejskiej (SZM) - ciągJa struktura ”rzestrzenna, wiąwąca ze sobą warto`ciowe 

i równorodne tereny zieleni (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca 
”owiązanie z od”owiednimi terenami poza miejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system 

obszarów chronionych. SZM jest obszarem chronionym w planie poprzez specjalne rygory okre-

`lone w ustaleniach; 

ｭ32) wskaunik intensywno`ci zabudowy - iloraz: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziem-

nych wszystkich budynków (liczonych w zewnętrznym obrysie murów, z wyJączeniem tarasów 

i balkonów), do ”owierzchni dziaJki budowlanej lub innej jednostki bilansowej okre`lonej w usta-

leniach szczegóJowych.ｬ; 
8) w § 6 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 otrzymują brzmienie: 

ｭ1) na obszarze Ekologicznego Systemu Zieleni Miejskiej (ESZM) oraz Systemu Zieleni Miejskiej 

(SZM) zakaz ksztaJtowania zabudowy w s”osób utrudniający swobodny ”rze”Jyw mas powietrza 

i ”rzecinający ciągJo`ć korytarzy ekologicznych,ｬ; 
ｭ4) na obszarze Ekologicznego Systemu Zieleni Miejskiej oraz Systemu Zieleni Miejskiej zakaz zabu-

dowy cieków naturalnych oraz zasy”ywania oczek wodnych,ｬ; 
9) w § 6 ust. 5 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

ｭ13) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów nie dotyczy inwynieryjnych urządzeL zlokalizowanych 
”oniwej poziomu terenu, n”. zbiorników bezod”Jywowych `cieków sanitarnych i zbiorników wód 
opadowych.ｬ; 

10) w § 8 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej.ｬ; 
11) w § 8 ust. 3 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10, pkt 11 otrzymują brzmienie: 

ｭ3) zabudowa w typie zabytku oznaczonego na rysunku planu; 

 4) maksymalna wysoko`ć budynków usJugowych: 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia kondy-

gnacja uwytkowa w stromym dachu, nie więcej niw do wysoko`ci 12 m liczonej do najwywej ”oJo-

wonej górnej ”owierzchni ”rzekrycia dachu (kalenicy), z wyjątkiem zabudowy sytuowanej pomię-
dzy zabytkami; 

 5) budynki kryte dachami stromymi, z wyjątkiem zabudowy sytuowanej pomiędzy zabytkami; 

 6) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynek usJugowy i daw-

ny gos”odarczy ”rzy ulicy Rostockiej 125, dla których obowiązuje zakaz zmiany kompozycji bu-

dynków; 

 7) na elewacjach zabytku od strony ulicy zakaz umieszczania instalacji i urządzeL technicznych oraz 
elementów mających w”Jyw na estetykę obiektu. Zakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji 
odgromowych a takwe szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych niewysta-

jących ”oza lico budynku; 

 8) w zabytkach obowiązuje zachowanie istniejących ”oziomów nad”rowy w otworach okiennych 

i drzwiowych; 

 9) w ”oddaszach zabytku od strony ulicy do”uszcza się stosowanie okien ”oJaciowych; 

10) w zabytkach utrzymuje się lub odtwarza detal architektoniczny; 

11) w zabytku obowiązuje zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych 
i drzwiowych `cian zewnętrznych,ｬ; 

12) w § 8 ust. 3 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

ｭ12) maksymalna wysoko`ć zabudowy sytuowanej ”omiędzy zabytkami: 1 kondygnacja nadziemna,ｬ; 
13) w § 15 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) obsJuga terenu od ulic P.W.01.097.Ś, P.W.01.099.Ś, P.W.01.100.Ś, P.W.01.107.Ś, P.W.01.108.Ś, 
i P.W.01.109.Ś.ｬ; 

14) w § 21 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi - z zastrzeweniem ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6;ｬ; 
15) w § 21 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

ｭ3) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu oznaczonego na rysunku ”lanu 1.ZP, wyJącznie zielenią 
urządzoną w ramach zagos”odarowania terenu usJug lub zielenią ”rzydomową towarzyszącą zabu-

dowie mieszkaniowej.ｬ; 
16) w § 21 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej.ｬ; 
17) w § 21 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) zakazuje się ”arcelacji gruntu, z wyjątkiem ”odziaJu terenu zgodnego z rysunkiem ”lanu;ｬ; 
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18) w § 21 ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 2 i pkt 3 w brzmieniu: 

ｭ2) szeroko`ć frontu dziaJki 1.ZP od terenu P.W.01.078.L: 3 m; 

 3) do”uszcza się ”rzyJączenie terenu 1.ZP do nieruchomo`ci ŚuLska 29.ｬ; 
19) w § 35 ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

ｭ3) do”uszcza się, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej w ulicach, od”rowadzenie `cieków sanitar-

nych do indywidualnych i lokalnych zbiorników bezod”Jywowych zlokalizowanych na dziaJkach.ｬ; 
20) w § 36 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) obsJuga terenu od ulicy P.W.01.074.G, P.W.01.155.ŚW;ｬ; 
21) w § 37 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) dojazd do terenu mowliwy od terenów: P.W.01.149.Ś, P.W.01.114.ŚW, P.W.01.152.DW, 

P.W.01.150.MN,U, P.W.01.158.KS,ｬ; 
22) w § 37 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) zachowuje się istniejący kolektor deszczowy o `rednicy 800 mm z do”uszczeniem do ”rzebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji,ｬ; 
23) w § 41 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej.ｬ; 
24) w § 41 ust. 3 pkt 3, pkt 5, pkt 9 otrzymują brzmienie: 

ｭ3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej 40%,ｬ; 
ｭ5) budynki mieszkalne w ”ierzei ulicy ŚuLskiej kryte dachami stromymi,ｬ; 
ｭ9) ”rzy realizacji budynków o wysoko`ci ”owywej 3 kondygnacji nadziemnych ustala się maksymalny 

wskaunik intensywno`ci zabudowy: 0,6, liczony w stosunku do dziaJki budowlanej,ｬ; 
25) w § 41 ust. 3 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

ｭ11) do”uszcza się ”rzebudowę budynków Belgijska 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 
15, 15a, 17, 17a ”olegającą na zmianie s”osobu uwytkowania ”oddaszy w celu ”owiększenia 
”owierzchni istniejących lokali mieszkalnych i do`wietleniem ”oddaszy wyJącznie ”rzy ”omocy 
okien ”oJaciowych.ｬ; 

26) uchyla się w § 41 ust. 4 pkt 2; 

27) w § 41 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) obsJuga terenu od ulicy dojazdowej P.W.01.149.Ś oraz od ulicy P.W.01.074.G ”o”rzez drogę 
P.W.01.155.ŚW;ｬ; 

28) w § 41 ust. 7 pkt 1, pkt 3, pkt 4 otrzymują brzmienie: 

ｭ1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 
realizowane w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia miejskiego w tere-

nach P.W.01.074.G, P.W.01.149.Ś, P.W.01.035.MW;ｬ; 
ｭ3) na terenie oznaczonym na rysunku 1.MW,U sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna li-

nia kablowa 15 kV oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

 4) teren czę`ciowo w zasięgu oddziaJywania istniejącej na”owietrznej linii elektroenergetycznej WN 
110 kV oznaczony na rysunku ”lanu.ｬ; 

29) uchyla się w § 43 ust. 2 pkt 1; 

30) w § 43 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

ｭ1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi; 
 2) do”uszczalny zakres usJug: handel detaliczny, gastronomia, kultura, w tym biblioteka publiczna, 

o`wiata, szkolnictwo `rednie i wywsze, administracja publiczna, nauka, opieka zdrowotna, opieka 

s”oJeczna i socjalna, obiekt sakralny, obsJuga bankowa, gabinety weterynaryjne maJych zwierząt, 
usJugi ”ocztowe i telekomunikacyjne, obsJuga firm i klientów, kina, teatry, biura, banki, kancelarie 

”rawne, dziaJalno`ć mająca na celu ”o”rawę kondycji fizycznej w obiektach takich jak n”.: centra 

fitness, siJownie, s„uash.ｬ; 
31) w § 43 uchyla się ust. 2 pkt 1; 

32) w § 43 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 otrzymują brzmienie: 

ｭ2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej.ｬ; 
ｭ6) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od wa-

runkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektroma-

gnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól 
elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych ”rze”isach,ｬ; 
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33) w § 43 ust. 3 pkt 3, pkt 4, pkt 5 otrzymują brzmienie: 

ｭ3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 
a) 30% na terenie obejmującym dziaJki nr 35/6 i 35/9, 

b) 40% na terenie obejmującym dziaJki nr 18/6, 18/9, 18/10; 

4) wysoko`ć budynków: 
a) terenie obejmującym dziaJkę nr 35/6 maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej 

niw 9 m, liczonej do najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu nad najwywszą kondygnacją 
uwytkową, 

b) oraz innej zabudowy w terenie obejmującym dziaJkę nr 35/9, maksymalnie do 2 kondygnacji 

nadziemnych, nie więcej niw 74 m n.p.m., 

c) w terenie obejmującym dziaJkę nr 18/6, od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 
76 m n.p.m., 

d) terenie obejmującym dziaJki nr 18/9 i 18/10, od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, nie więcej 
niw 76 m n.p.m.; 

5) ustala się ochronę niezakJóconego widoku na centrum miasta, z punktu widokowego, oznaczo-

nego na rysunku planu;ｬ; 
34) w § 43 ust. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

ｭ7) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonego na rysunku ”lanu zakazuje się realizacji obiek-

tów budowlanych o wysoko`ci wywszej niw 76 m n.p.m.ｬ; 
35) w § 43 ust. 7 pkt 2 i pkt 4 otrzymują brzmienie: 

ｭ2) zachowuje się istniejący kolektor deszczowy o `rednicy 800 mm z do”uszczeniem do ”rzebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji;ｬ; 
ｭ4) istniejąca na”owietrzna linia elektroenergetyczna WN-110 kV z zasięgiem oddziaJywania, ozna-

czone na rysunku planu.ｬ; 
36) w § 43 ust. 7 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

ｭ5) do”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, urządzeL, obiektów umowliwiających groma-

dzenie wód o”adowych w celu ich wykorzystania do ”odlewania terenów zieleni.ｬ; 
37) uchyla się § 44; 

38) w § 53 ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

ｭ2) do”uszcza się obsJugę nieruchomo`ci Rostocka 21 od ulicy P.W.01.076.L.ｬ; 
39) w § 75 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa wielorodzinna `redniowysoka - z zastrzeweniem ust. 1 pkt 4,ｬ; 
40) w § 75 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

ｭ4) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu 1.MW,U oznaczonego na rysunku ”lanu na cele boiska 
s”ortowego,ｬ; 

41) w § 75 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

ｭ1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

 2) nakazuje się w”rowadzenie nasadzeL drzew, wzdJuw granicy z terenem P.W.01.074.G: 

a) o minimalnej, Jącznej dJugo`ci ciągu: 100 m, 

b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) nie kolidujących z wjazdami na posesje.ｬ; 

42) w § 75 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40% dziaJki budowlanej lub 

b) 30% ”owierzchni jednostki bilansowej, którą stanowi Jączna ”owierzchnia czę`ci terenu 
P.W.01.069.MW,U i terenu P.W.01.070.ZP,ｬ; 

43) w § 75 ust. 3 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

ｭ10) od strony terenu P.W.01.074.G i terenu P.W.01.079.L do”uszcza się wyJącznie awurowe ogro-

dzenie terenu.ｬ; 
44) w § 75 ust. 7 uchyla się pkt 2; 

45) w § 141 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie: 

ｭ2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

 3) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego na”ięcia do”uszcza się lokalizację miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od wa-

runkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektroma-

gnetycznych w `rodowisku lub zastosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól 
elektromagnetycznych ”oniwej okre`lonych w tych przepisach.ｬ; 
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46) w § 141 ust. 3 pkt 6 i pkt 7 otrzymują brzmienie: 

ｭ6) ”rzy realizacji budynków o wysoko`ci ”owywej 3 kondygnacji nadziemnych ustala się maksymal-

ny wskaunik intensywno`ci zabudowy: 0,6, liczony w stosunku do dziaJki budowlanej; 

 7) do”uszcza się ”rzebudowę budynków Belgijska 8, 8a, 10, 10a ”olegającą na zmianie sposobu 

uwytkowania ”oddaszy w celu ”owiększenia ”owierzchni istniejących lokali mieszkalnych.ｬ; 
47) w § 141 ust. 7 uchyla się pkt 2; 

48) w § 141 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) teren czę`ciowo w zasięgu oddziaJywania istniejącej na”owietrznej linii elektroenergetycznej WN 
110 kV oznaczony na rysunku planu.ｬ; 

49) § 142 otrzymuje brzmienie: 

  ｭTeren elementarny P.W.01.151.Teｬ; 
50) w § 142 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.ｬ; 
51) w § 142 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej.ｬ; 
52) w § 142 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｬ1) zakaz dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem gruntu ”od stację transformatorową.ｬ; 
53) uchyla się w § 142 ust. 7 pkt 2; 

54) w § 144 ustę”y od 2 do 7 otrzymują od”owiednio numerację od 1 do 6; 
55) w § 144 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających zmienna: od 5,5 m do 7 m, w granicach istniejącego 
wydzielenia geodezyjnego;ｬ; 

56) w § 145 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2)  szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających zmienna: od 6 m do 7,6 m, w granicach istniejącego 
wydzielenia geodezyjnego;ｬ; 

57) § 146 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ§ 146. Teren elementarny P.W.01.155.DW. 

  1. Ustalenia funkcjonalne: 

 Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 
  2. Ustalenia ekologiczne: 

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

 Zakaz lokalizacji reklam wolnostojących. 
  4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę; 

2) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 

  5. Inne ustalenia planistyczne: 

Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem obiektów wymienionych w § 6 ust. 3 pkt 2. 

  6. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój drogi: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu; 

2) do”uszcza się budowę drogi w formie ciągu ”ieszo-jezdnego. 

  7. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 
Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych.ｬ; 

58) § 147 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ§ 147. Teren elementarny P.W.01.156.D. 

  1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa; 

2) inwestycja celu publicznego. 

  2. Ustalenia ekologiczne: 

 Teren objęty SZM. 

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

 Zakaz lokalizacji reklam wolnostojących. 
  4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 8 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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  5. Inne ustalenia planistyczne. 

 Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem obiektów wymienionych w § 6 ust. 3 pkt 2. 

  6. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 

2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wyodrębnienia jezdni 
i chodników. 

  7. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 
1) projektowana kanalizacja deszczowa; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych.ｬ; 
59) w § 152 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ1. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 
1) 30% dla terenów: 

 P.W.01.001.MN,U, P.W.01.002.U, P.W.01.003.MJ, P.W.01.004.U, P.W.01.005.MN,U, 

P.W.01.006.MJ, P.W.01.007.MJ, P.W.01.008.MJ, P.W.01.009.MJ, P.W.01.010.MJ, 

P.W.01.011.MN,U, P.W.01.012.ZP, P.W.01.013.U, P.W.01.014.U, P.W.01.015.U, 

P.W.01.016.MJ,U, P.W.01.017.MJ, P.W.01.018.MJ, P.W.01.019.MJ, P.W.01.020.U, 

P.W.01.021.MJ, P.W.01.022.MJ, P.W.01.023.MJ, P.W.01.024.MN,U, P.W.01.025.MJ,U, 1.ZP 

w terenie P.W.01.026.ZP, P.W.01.028.MN,U. P.W.01.029.MJ, P.W.01.030.U, 1.ZP w terenie 

P.W.01.031.ZP, P.W.01.032.MJ,U, P.W.01.033.MJ,U, P.W.01.034.MJ,U, P.W.01.035.MW,U, 

P.W.01.036.U, P.W.01.037.U, P.W.01.039.U, P.W.01.040.MJ,U, P.W.01.041.ZP, 

P.W.01.042.MJ,U, P.W.01.043.MJ,U, P.W.01.044.MN,U, P.W.01.045.MN,U, P.W.01.046.MJ, 

P.W.01.047.MN, P.W.01.048.U, P.W.01.049.UG, P.W.01.050.U, P.W.01.051.MN, 

P.W.01.052.MN, P.W.01.053.MN, P.W.01.054.MJ, P.W.01.055.MJ, P.W.01.056.ZP, 2.ZP,US w 

terenie P.W.01.057.ZP,US, P.W.01.058.MJ, P.W.01.059.MJ, P.W.01.060.MJ,U, 

P.W.01.061.MJ,U, P.W.01.063.U, P.W.01.064.U,MZ,KS, P.W.01.065.ZP, P.W.01.066.UK, 

P.W.01.067.UO, P.W.01.068.MN,U,MZ, P.W.01.069.MW,U, P.W.01.071.U, P.W.01.072.MW,U, 

P.W.01.073.MJ, P.W.01.140.U,KSP, P.W.01.144.KS, P.W.01.145.ZP, P.W.01.147.UG, 

P.W.01.148.ZP, P.W.01.150.MN,U, P.W.01.159.KS,U - z wyJączeniem gruntów komunalnych;ｬ; 
60) pozostaJe ustalenia nie ulegają zmianie. 

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

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

jewództwa Zachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Bazyli Baran 
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ZaJączniki do uchwaJy Nr XXXVIII/943/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. (poz. 1869) 

ZaJącznik nr 1 arkusz 1 
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ZaJącznik nr 2 
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ZaJącznik nr 3 

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

które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania 

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

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

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 

okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem podziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w ro-

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza 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 P.W.01.105.KPJ Budowa odcinka ci>gu pieszojezdnego.  
2 P.W.01.107.D Budowa fragmentu placu do zawracania.  
3 P.W.01.156.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi przyległych terenów. 

Budowa odcinka ulicy: jezdni i chodników lub ci>gu pieszojezdnego, 
budowa odwodnienia i oWwietlenia ulicy, urz>dzenie zieleni.   
Budowa kanalizacji deszczowej. 

 P.W.01.031.ZP Przebudowa, rozbudowa, remont lub budowa w nowej lokalizacji 
istniej>cego kolektora deszczowego o Wrednicy 800 mm 

 P.W.01.037.U Przebudowa, rozbudowa, remont lub budowa w nowej lokalizacji 
istniej>cego kolektora deszczowego o Wrednicy 800 mm 

 P.W.01.111.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi przyległych terenów. 
Budowa odcinka ulicy: jezdni i chodników lub ci>gu pieszojezdnego, 
budowa odwodnienia i oWwietlenia ulicy, urz>dzenie zieleni.   
Budowa w czCWci ulicy sieci: gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 P.W.01.112.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi przyległych terenów. 
Budowa odcinka ulicy: jezdni i chodników.  
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

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

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i o ochronie `rodowiska. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 70 ｦ 12778 ｦ Poz. 1869 

 

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 z ”óun. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanu. 

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

kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óun. zm.). 

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

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

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

cyjnego; 

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

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

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

podmiotami. 

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 zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze 

zm.), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane 

”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 
(art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

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

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

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óun. zm.). 

ZaJącznik nr 4 

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

przestrzennego osiedla ｭWarszewoｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭWarszewo 3ｬ 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

§ 1. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭWarszewo 3ｬ 

w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 6 li”ca 2009 r. do 27 lipca 2009 r. wraz 

z prognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w ustalonym terminie do dnia 11 sierpnia 2009 r. 

jedną uwagę, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej 

prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin w dniu 19 sierpnia 2009 r. roz”atrzyJ ”owywszą uwagę. 

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

1) uwaga dotycząca: 

a) umowliwienia od”rowadzenia wód o”adowych do staJego (nie tymczasowego) zbiornika wód 
opadowych na terenie P.W.01.037.U, 

b) ograniczenia wysoko`ci zabudowy na dziaJce o numerze 35/9 obręb 3082 (teren P.W.01.037.U), 
do wysoko`ci 74 m n.p.m. 
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Uwaga 1a) uwzględniona. W ”rojekcie ”lanu w ustaleniach szczegóJowych dla terenu P.W.01.037.U 
(”rzeznaczonego dla usJug) w”rowadzono za”is: ｭdo”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, 
urządzeL, obiektów umowliwiających gromadzenie wód o”adowych w celu ich wykorzystania do ”odle-

wania terenów zieleniｬ. 

Uwaga 1b) uwzględniona. W ”rojekcie ”lanu w ustaleniach szczegóJowych dla terenu P.W.01.037.U 

wprowadzono zapis: ｭwysoko`ć budynków oraz innej zabudowy w terenie obejmującym dziaJkę nr 35/9, 

maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 74 m n.p.m.ｬ. 


