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2Ł W zaJączniku nr 3 do Statutu Miasta Szczecinek w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w § 2: 
a) ustŁ 4 otrzymuje brzmienie: 
   ｭ4Ł W zawiadomieniu o sesji nalewy ”odać ”orządek obrad oraz zaJączyć ”rojekty uchwaJ i inne 

niezbędne materiaJy związane z ”orządkiem obradŁｬ, 
b) ”o ustŁ 4 dodaje się ustŁ 4a w brzmieniu: 
   ｭ4aŁ MateriaJy dotyczące uchwalenia budwetu miasta lub s”rawozdania z wykonania budwetu 

miasta ”rzesyJa się radnym naj”óuniej na 7 dni ”rzed wysJaniem zawiadomienia, o którym mowa 
w ustŁ 4Łｬ; 

2) w § 5 ustŁ 1 litŁ d otrzymuje brzmienie: 
ｭd) ”isemną informację Przewodniczącego Rady o dziaJaniach w okresie między sesjamiｬŁ 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Zachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

WiesJaw Suchowiejko 

PozŁ ń245 
 

UCHWAIA NR XXXIł335łŃ9 
Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 3Ń marca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

terenu ｭParkowaｬ w SzczecinkuŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880 oraz z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237 i Nr 220, ”ozŁ 1413) 
Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 
Ustalenia ogólne 

§ ńŁ 1Ł Zgodnie z uchwaJą Nr XVIIł172ł08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 stycznia 2008 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu 
ｭParkowaｬ w Szczecinku oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zago-
s”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinekｬ, ”rzyjętym uchwaJą Nr XVł144ł07 Rady Miasta Szcze-
cinek z dnia 3 grudnia 2007 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu 
ｭParkowaｬ w Szczecinku, zwany dalej ｭ”lanem miejscowymｬŁ 

2Ł Granice obszaru o ”owierzchni 9,2 ha objętego ”lanem miejscowym okre`la rysunek ”lanuŁ 

3Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) rysunek ”lanu zatytuJowany Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭParkowaｬ 
w Szczecinku, o”racowany w skali 1: 1000, stanowiący zaJącznik nr 1; 
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2) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinekｬ 

- uchwaJa Nr XVł144ł07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 rŁ w skali 1: 10000, stano-
wiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu, 
stanowiące zaJącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowiące zaJącznik nr 4Ł 

§ 2Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) budynku ”omocniczym - nalewy ”rzez to rozumieć budynek garawowy lub budynek gos”odarczy; 
2) dominancie architektonicznej - nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć budynku w formie wiewy, wyrówniającą 

się wysoko`cią i ”odkre`lającą kom”ozycję urbanistyczną; 
3) dziaJce budowlanej - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 

marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym; 
4) kwartale zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć obszar wyznaczony zabudową zwartą zlokalizowaną 

wzdJuw linii zabudowy; 
5) nie”rzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegJo`ć 

elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu; 
6) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie ze-

wnętrznej `ciany budynku na minimum 60% dJugo`ci elewacji; 
7) obsJudze komunikacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć dostę” do terenu z drogi ”ublicznej dla ruchu ”ie-

szego, rowerowego i samochodowego; 
8) ogrodzeniu ”eJnym - nalewy ”rzez to rozumieć ogrodzenie, w którym udziaJ ”owierzchni ”eJnej wynosi 

”owywej 30%; 
9) ”owierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię wszystkich budynków zlokalizowa-

nych na dziaJce, mierzoną ”o obrysie `cian zewnętrznych, bez schodów, ram”, tarasów, zadaszeL, 
wiatroJa”ów; 

10) reklamie - nalewy ”rzez to rozumieć no`nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący elementem informacji miejskiej, 
szyldem lub znakiem w rozumieniu ”rze”isów o znakach i sygnaJach drogowych; 

11) szyldzie - nalewy ”rzez to rozumieć znak oznaczający siedzibę ”rzedsiębiorcy lub miejsce `wiadczenia 
usJug, o maksymalnej ”owierzchni 1,5 m2; 

12) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi, które s”eJniają wymogi sanitarne wJa`ciwe 
dla ”odstawowego ”rzeznaczenia obiektu budowlanego, nie są zaliczane do ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze lub ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko oraz o uciąwliwo`ci akustycznej ograni-
czonej do granic dziaJki budowlanej; 

13) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowie usJugowej - nalewy ”rzez to rozumieć nastę-
”ujące do”uszczalne ”rzeznaczenie terenu: 
a) w caJo`ci ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 
b) w caJo`ci ”od zabudowę usJugową, 
c) w czę`ci ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i w czę`ci ”od usJugową; 

14) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowie usJugowej - nalewy ”rzez to rozumieć nakaz 
”rzeznaczenia terenu w czę`ci ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i w czę`ci ”od zabudowę 
usJugową; 

15) zabudowie `ródmiejskiej - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę `ródmiejską, w rozumieniu aktów wy-
konawczych wydanych na ”odstawie ustawy z dnia 7 li”ca 1994 rŁ Prawo budowlane; 

16) zieleni - nalewy ”rzez to rozumieć ”ojedyncze drzewa lub krzewy oraz ich sku”iska, wraz z zajmowa-
nym terenem i ”ozostaJymi skJadnikami szaty ro`linnej, w tym trawnikiŁ 

§ 3Ł Na rysunku ”lanu ”rzedstawiono graficznie nastę”ujące obowiązujące ustalenia ”lanu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy; 
4) obszar w”isany do rejestru zabytków nr 42; 
5) strefę ochrony konserwatorskiej obiektów i zes”oJów zabudowy o cechach zabytkowych; 
6) budynki o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych chronione ”lanem miejscowym; 
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7) budynki o warto`ciach historycznych chronione ”lanem miejscowym; 
8) ”rzeznaczenie terenu - oznaczone symbolem cyfrowo - literowym; 
9) obiekty budowlane do rozbiórki; 
10) dominantę architektoniczną do zachowaniaŁ 

§ 4Ł Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysun-
ku ”lanu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 3MW, 
8MW, 12MW, 15MW, 20MW, 24MW; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lubłi zabudowy usJugowej, oznaczone na rysunku 
”lanu symbolami: 9MWłU, 13MWłU, 14MWłU, 16MWłU, 19MWłU, 21MWłU, 23MWłU, 25MWłU; 

3) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 1U, 4U, 5U, 7U, 11U, 17U, 
18U, 22U; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 6MN, 
10MN; 

5) teren zabudowy usJugowej oraz obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, oznaczony na ry-
sunku ”lanu symbolem 2UłP; 

6) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 35ś; 
7) tereny dróg ”ublicznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 32KŚ-L, 33KŚ-L, 26KŚ-Ś, 27KŚ-

Ś, 28KŚ-Ś, 34KŚ-Ś; 
8) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 29KŚW, 30KŚW, 31KŚWŁ 

§ 5Ł W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) nakazuje się: 
a) lokalizację zabudowy jako zabudowy `ródmiejskiej, 
b) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, ”rzed którymi na odlegJo`ć do 

1,5 m do”uszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, z uwzględnieniem ”kt 2 
litŁ a i ”kt 3 litŁ a-d, 

c) dla budynków ”omocniczych wysoko`ć zabudowy nie większą niw 3,5 m od ”oziomu terenu do 
dolnej krawędzi dachu, a do kalenicy 5,0 m, 

d) za”ewnienie wysokiej jako`ci architektury, w szczególno`ci w odniesieniu do elewacji frontowych, 
e) kolorystykę budynków skJadającą się z nie więcej niw trzech zharmonizowanych względem siebie, 

”astelowych kolorów, z wyJączeniem barw czystych i jaskrawych; 
2) zakazuje się: 

a) lokalizacji budynków ”omocniczych na obowiązującej linii zabudowy, 
b) lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy większej niw 1000,0 m2, 
c) lokalizacji ogrodzeL ”eJnych i ogrodzeL z betonowych elementów ”refabrykowanych, z wyjąt-

kiem terenu 17U, 
d) ”okrywania `cian zewnętrznych budynków ”Jytkami ceramicznymi lub innymi materiaJami dys-

harmonizującymi, z uwzględnieniem § 7 ”kt 3 litŁ b, 
e) lokalizacji nowych na”owietrznych elementów infrastruktury technicznej, 
f) lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej; 

3) do”uszcza się: 
a) dla dziaJek narownikowych z wyznaczonymi na rysunku ”lanu dwoma obowiązującymi liniami za-

budowy, lokalizację budynku, zgodnie z jedną linią zabudowy obowiązującą i drugą traktowaną 
jako linia nie”rzekraczalna, 

b) zabudowę wnętrza kwartaJu, ”od warunkiem usytuowania budynków, w tym budynków ”omoc-
niczych, w odlegJo`ci większej niw 20,0 m od obowiązującej linii zabudowy lub od frontowej ele-
wacji budynku mieszkalnego, usJugowego lub ”rodukcyjnego, 

c) ”rzebudowę i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych, usytuowanych ”oza liniami zabu-
dowy, 

d) w miejscach, w których ”ozwalają na to wyznaczone na rysunku ”lanu linie zabudowy, lokaliza-
cję budynków ”rzy lub na granicy dziaJek budowlanych, o ile nie jest to s”rzeczne z ”rze”isami 
odrębnymi, 

e) dla budynków ”omocniczych zlokalizowanych ”oza strefą ochrony konserwatorskiej obiektów 
i zes”oJów zabudowy o cechach zabytkowych, dachy o dowolnym kącie nachylenia ”oJaci da-
chowych, 
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f) lokalizację obiektów maJej architektury, 
g) lokalizację szyldów wyJącznie na elewacjach budynków, 
h) lokalizację tablic informacyjnych, 
i) na terenach 2UłP, 4U, 17U, 22U, z wyJączeniem budynków o warto`ciach historycznych, lokali-

zację stacji bazowych telefonii komórkowej, których wysoko`ć nie mowe ”rzekraczać 26,0 m, 
”rzy czym nie większych niw 1ł2 wysoko`ci budynków, na których są one zlokalizowaneŁ 

§ 6Ł W zakresie zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się: 
a) zagos”odarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględ-

nieniem ”rze”isów odrębnych, 
b) gromadzenie i segregację od”adów w miejscach ich ”owstawania oraz usuwanie ich zgodnie z ”rze-

”isami odrębnymi, 
c) stosowanie rozwiązaL technicznych, technologicznych i organizacyjnych, umowliwiających obni-

wenie ”oziomu haJasu komunikacyjnego; 
2) w celu za”ewnienia komfortu akustycznego ustala się: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1U, 3MW, 8MW, 12MW, 15MW, 
20MW, 24MW, 9MWłU, 13MWłU, 14MWłU, 16MWłU, 19MWłU, 21MWłU, 23MWłU i 25MWłU 
do”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 6MN i 10MN do”uszczalne ”oziomy ha-
Jasu w `rodowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ”rze”isa-
mi odrębnymi, 

c) dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 4U do”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodo-
wisku, jak dla terenów zabudowy związanej ze staJym lub czasowym ”obytem dzieci i mJodziewy, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) zakazuje się lokalizacji: 
a) usJug uciąwliwych, z wyjątkiem terenu 2UłP, 
b) na terenie 2UłP ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wymagających 

s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko; 
4) do”uszcza się: 

a) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) nowe nasadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 7Ł W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
ustala się: 

1) dla obszaru w”isanego do rejestru zabytków ”od nr 42, oznaczonego na rysunku ”lanu: 
a) ochronę zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z od”owiednim organem do s”raw ochrony zabytków, 
c) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na obszarze objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 
2) strefę ochrony konserwatorskiej obiektów i zes”oJów zabudowy o cechach zabytkowych, zgodnie 

z rysunkiem ”lanu; 
3) w strefie, o której mowa w ”kt 2: 

a) kolorystykę budynków skom”onowaną w o”arciu o badania architektoniczne, które okre`lą ”ier-
wotny kolor budynku, a w ”rzy”adku braku mowliwo`ci jego okre`lenia, zgodnie z § 5 ”kt 1 litŁ e, 

b) stosowanie tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych i tradycyjnych tynków, 
c) w ”rzy”adku zabudowy zwartej ksztaJtowanie ”ierzei o szeroko`ć elewacji od”owiadającej szero-

ko`ci historycznych ”odziaJów na dziaJki budowlane oraz o architekturze nawiązującej do kom”o-
zycji elewacji historycznej zabudowy sąsiedniej, w taki s”osób, aby nowa zabudowa nie byJa 
dominująca w caJej ”ierzei, 

d) do”uszczenie lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych SNłnn, wyJącznie we wnę-
trzach kwartaJów zabudowy, 

e) dla budynków ”omocniczych i wolno stojących stacji transformatorowych dostosowanie geome-
trii i kolorystyki dachów oraz materiaJów do ich ”okrycia do ”rzewawających na danym terenie; 
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4) ochronę budynków o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku 

”lanu; 
5) dla budynków, o których mowa w ”kt 4: 

a) zakaz rozbudowy, z wyjątkiem terenu 25MWłU, 
b) zachowanie ukJadu kom”ozycyjnego elewacji, w tym zakaz zmian elewacji frontowych, 
c) zachowanie kąta nachylenia ”oJaci dachowej i rodzaju ”okrycia dachowego, z uwzględnieniem 

”kt 3 litŁ e, 
d) zachowanie dominant architektonicznych, 
e) zachowanie form detali architektonicznych, 
f) zakaz zewnętrznego ocie”lania budynków, 
g) zachowanie historycznych ksztaJtów otworów okiennych, 
h) w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki, wynikającej wyJącznie ze zJego stanu technicznego, ”o-

twierdzonego eks”ertyzą techniczną, wykonanie inwentaryzacji ”omiarowej i fotograficznej obiektu 
oraz ”rzekazanie jednego egzem”larza organowi do s”raw ochrony zabytków; 

6) ochronę budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu; 
7) dla budynków, o których mowa w ”kt 6: 

a) do”uszczenie rozbudowy i ”rzebudowy, z uwzględnieniem litŁ b-f, 
b) zachowanie otworów okiennych na elewacjach frontowych, z uwzględnieniem litŁ e, 
c) zachowanie kąta nachylenia ”oJaci dachowej, z uwzględnieniem litŁ f oraz ”kt 3 litŁ e, 
d) zachowanie form detali architektonicznych na elewacjach frontowych, 
e) w ”rzy”adku lokalizacji usJug w ”arterach budynków do”uszczenie ”rzebudowy otworów okien-

nych w ”arterach ”rzy zachowaniu ksztaJtu i rytmu otworów okiennych wywszych kondygnacji, 
f) na terenach 2UłP, 8MW, 12MW, 15MW, 20MW i 21MWłU do”uszczenie dobudowania uwytko-

wego ”oddasza na budynkach o dachach ”Jaskich, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
g) w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki, wynikającej wyJącznie ze zJego stanu technicznego, ”o-

twierdzonego eks”ertyzą techniczną, wykonanie inwentaryzacji ”omiarowej i fotograficznej 
obiektu oraz ”rzekazanie jednego egzem”larza organowi do s”raw ochrony zabytkówŁ 

§ 8Ł W zakresie wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) nakazuje się s”ójne zagos”odarowanie ”asów drogowych w zakresie nawierzchni i maJej architektury; 
2) zakazuje się lokalizacji: 

a) reklam, z uwzględnieniem ”kt 3 litŁ a, b oraz d, 
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z uwzględnieniem ”kt 3 litŁ e; 

3) do”uszcza się lokalizację: 
a) na terenach 2UłP, 4U, 5U, 7U, 9MWłU, 11U, 14MWłU, 18U, 21MWłU i 22U reklam, wyJącznie 

na elewacjach budynków usJugowych, ”rzy czym Jączna ”owierzchnia reklam nie mowe ”rzekra-
czać 15% ”owierzchni danej elewacji, 

b) na terenach dróg ”ublicznych sJu”ów reklamowych o ujednoliconej architekturze, 
c) na terenach dróg ”ublicznych wiat ”rzystankowych, 
d) reklam oraz niewielkich obiektów usJugowych w wiatach ”rzystankowych, 
e) tymczasowych obiektów handlowo - usJugowych na czas trwania im”rez okoliczno`ciowych, 
f) obiektów maJej architekturyŁ 

§ 9Ł Nie okre`la się granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie-
wystę”owanie na obszarze objętym ”lanemŁ 

§ ńŃŁ 1Ł Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia ”ostę”owania scalania i ”odziaJu nieru-
chomo`ci w rozumieniu ”rze”isów odrębnychŁ 

2Ł Nie okre`la się szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci w rozumieniu 
”rze”isów odrębnychŁ 

§ ńńŁ W zakresie szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy, na terenach: dróg ”ublicznych oraz 29KŚW i 31KŚW ustala się zakaz 
lokalizacji budynkówŁ 
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§ ń2Ł W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) obsJugę komunikacyjną z ”rzylegJych dróg, a dla terenu 8MW równiew ”rzez teren 7U, zjazdami zloka-
lizowanymi zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

2) szeroko`ci dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) klasyfikację dróg: 

a) dla terenów: 32KŚ-L i 33KŚ-L - drogi klasy lokalnej, 
b) dla terenów: 26KŚ-Ś, 27KŚ-Ś, 28KŚ-Ś i 34KŚ-Ś - drogi klasy dojazdowej; 

4) zachowanie ciągJo`ci ”owiązaL elementów ”asa drogowego, w szczególno`ci jezdni, `ciewek rowero-
wych i chodników w granicy obszaru ”lanu oraz z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym, z uwzględ-
nieniem ustaleL ”lanu; 

5) ”arametry ukJadu drogowego, zgodnie z klasyfikacją i ”rze”isami odrębnymi, w zakresie nie definio-
wanym ustaleniami ”lanu; 

6) do”uszczenie realizacji dodatkowych, innych niw ustalone ”lanem, elementów ukJadu komunikacyjne-
go, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

7) zachowanie istniejącej infrastruktury trans”ortowej z do”uszczeniem jej rozbudowy lub ”rzebudowy, 
zgodnie z ustaleniami ”lanu; 

8) w ”rzy”adku budowy budynków lub zmiany s”osobu uwytkowania budynków istniejących za”ewnie-
nie stanowisk ”ostojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób nie”eJnos”rawnych, 
w Jącznej ilo`ci nie mniejszej niw: 
a) 1 stanowisko na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem miejsc ”ostojowych w garawach, dla budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, 
b) 2 stanowiska na kawdy budynek mieszkalny jednorodzinny, 
c) 1 stanowisko na kawdy ”okój w hotelu lub ”ensjonacie, 
d) 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 60 m2 ”owierzchni uwytkowej obiektów usJugowych, innych 

niw handlowe, 
e) 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni uwytkowej lokali handlowych, 
f) 1 stanowisko na kawdych 5-ciu zatrudnionych w obiektach ”rodukcyjnych; 

9) na terenach 3MW, 9MWłU i 21MWłU za”ewnienie stanowisk ”ostojowych dla samochodów osobo-
wych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej, zgodnie z ”kt 8; 

10) dla obiektów wymagających obsJugi ”ojazdami cięwarowymi za”ewnienie stanowisk ”rzeJadunku i ”o-
stoju w granicach terenów; 

11) do”uszczenie na kawdym z terenów lokalizacji miejsc ”ostojowych dla rowerówŁ 

§ ń3Ł W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) nakazuje się: 
a) ”owiązanie sieci infrastruktury technicznej z ukJadem zewnętrznym oraz za”ewnienie dostę”u do 

sieci, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) od”rowadzenie `cieków bytowych i ”rzemysJowych wyJącznie do sieci kanalizacji sanitarnej, 
c) zagos”odarowanie wód o”adowych i rozto”owych na terenie, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 

lub od”rowadzanie ich do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem litŁ d, 
d) z terenów dróg ”ublicznych i dróg wewnętrznych od”rowadzanie wód o”adowych i rozto”owych 

do sieci kanalizacji deszczowej, 
e) zao”atrzenie w wodę ”itną wyJącznie z sieci wodociągowej, 
f) zao”atrzenie w gaz z sieci gazowej, 
g) zao”atrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych na”owietrznych elementów infrastruktury technicznej; 
3) do”uszcza się: 

a) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, 
b) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, 
c) na terenach: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usJugowej, zabudowy usJugo-

wej oraz obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oraz na terenie 9MWłU lokalizację stacji 
transformatorowych SNłnn wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym ”rzeznacze-
niu, z uwzględnieniem litŁ d oraz § 7 ”kt 3 litŁ d-e, 

d) w ”rzy”adku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej wydzielenie dziaJki budowlanej 
o ”owierzchni nie większej niw 50,0 m2, 

e) lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej, z uwzględnieniem § 5 ”kt 2 litŁ f oraz § 5 ”kt 3 
litŁ iŁ 
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§ ń4Ł W zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania 

terenów do”uszcza się na terenie 21MWłU lokalizację tymczasowych obiektów usJugowo - handlowych 
”rzez okres nie dJuwszy niw 3 lata od czasu o”ublikowania ”lanu miejscowego w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodnio”omorskiegoŁ 

§ ń5Ł W ”lanie miejscowym ustala się stawki ”rocentowe stanowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty, 
o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym, w wysoko`ci 0%Ł 

RozdziaJ 2 
Ustalenia szczegóJowe 

§ ń6Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 1U o ”owierzchni 0,19 ha ustala się: 

1) lokalizację usJug zamieszkania zbiorowego; 
2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) w budynku zamieszkania zbiorowego, o którym mowa w ”kt 1, funkcji usJug kultu religijnego jako 
uzu”eJniającej, 

b) budynków ”omocniczych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 1500,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, ”rzy czym nie 

więcej niw 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°; 

5) dla budynku o warto`ciach historycznych, oznaczonego na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ ń7Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 2UłP o ”owierzchni 0,34 ha ustala się: 

1) zabudowę usJugową oraz obiektów ”rodukcyjnych o ”rofilu cukierniczym, skJadów i magazynów, 
z uwzględnieniem ”kt 2; 

2) w ”rzy”adku rezygnacji z istniejącej ”rodukcji zabudowę usJugową - usJugi nieuciąwliwe; 
3) do”uszczenie lokalizacji garawy jedno- i wielostanowiskowych; 
4) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 3000,0 m2; 
5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, ”rzy czym nie 

więcej niw 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
d) dowolny kąt nachylenia ”oJaci dachowych, z zastrzeweniem ”kt 6; 

6) dla budynku o warto`ciach historycznych, oznaczonego na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ ń8Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 3MW o ”owierzchni 0,45 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy wyJącznie ”odziemnych, 
c) ”arkingu wielo”oziomowego; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 1500,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
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c) wysoko`ć zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, ”rzy czym 

nie więcej niw 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 16,5 m do najwywszego ”unktu 
dachu, 

d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie większy niw 30°Ł 

§ ń9Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 4U o ”owierzchni 1,03 ha ustala się: 

1) zabudowę usJug o`wiaty; 
2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) hali wielofunkcyjnej, 
b) budynków ”omocniczych, 
c) boisk s”ortowych; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 4000,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, ”rzy czym nie 

więcej niw 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 19,0 m do najwywszego ”unktu 
dachu, 

d) dowolny kąt nachylenia ”oJaci dachowychŁ 

§ 2ŃŁ Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 5U o ”owierzchni 0,53 ha ustala się: 

1) zabudowę usJugową; 
2) do”uszczenie lokalizacji budynków ”omocniczych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek budowlanych o mniejszej ”o-

wierzchni, nie mniejszą niw 1800,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ od 12,5 m 

do 19,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 2ńŁ Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 6MN o ”owierzchni 0,34 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
2) do”uszczenie lokalizacji budynków ”omocniczych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek budowlanych o mniejszej ”o-

wierzchni, nie mniejszą niw 600,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowę wolno stojącą, 
b) lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku ”omocniczego na 

dziaJce budowlanej, 
c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
e) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, ”rzy czym nie 

więcej niw 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
f) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z wyJączeniem zabudowy istniejącej, dla 

której do”uszcza się, w ramach ”rzebudowy i rozbudowy, zastosowanie dowolnego ty”u dachu, 
z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynków o cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 22Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 7U o ”owierzchni 0,02 ha ustala się: 

1) zabudowę usJugową; 
2) ”owierzchnię dziaJki budowlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek budowlanych o mniejszej ”o-

wierzchni, nie mniejszą niw 100,0 m2; 
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3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) lokalizację maksymalnie jednego budynku na dziaJce budowlanej, 
b) w ”rzy”adku zabudowy zwartej ”rzejazd bramowy, stanowiący dostę” do terenu 8MW, 
c) ”owierzchnię zabudowy do 100% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, ”rzy czym nie 

więcej niw 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°Ł 

§ 23Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 8MW o ”owierzchni 0,34 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy jedno- lub wielostanowiskowych; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 300,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, ”rzy czym nie 

więcej niw 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 24Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 9MWłU o ”owierzchni 0,39 ha ustala się: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usJugowej; 
2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) ”arkingu wielo”oziomowego, 
b) garawy wyJącznie ”odziemnych; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 900,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowę zwartą, 
b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ od 

12,5 m do 19,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, nawiązujący do dachu budynku o warto-

`ciach historycznych na terenie 12MW, ”rzylegającego bez”o`rednio do linii rozgraniczającej te-
renu 9MWłUŁ 

§ 25Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 10MN o ”owierzchni 0,06 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
2) do”uszczenie lokalizacji budynku ”omocniczego; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 500,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowę wolno stojącą, 
b) lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku ”omocniczego na dziaJ-

ce budowlanej, 
c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym ”o-

wierzchnia zabudowy budynku ”omocniczego nie mowe ”rzekraczać 50,0 m2, 
d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
e) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, ”rzy czym nie 

więcej niw 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
f) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynku o warto`ciach historycznych, oznaczonego na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 26Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 11U o ”owierzchni 0,29 ha ustala się: 

1) zabudowę usJugową; 
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2) do”uszczenie lokalizacji budynków ”omocniczych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek budowlanych o mniejszej ”o-

wierzchni, nie mniejszą niw 900,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) budynki ”omocnicze wyJącznie w zabudowie wolno stojącej, 
b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ nie więcej niw 

9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
z uwzględnieniem litŁ e, 

e) zachowanie dominanty architektonicznej, oznaczonej na rysunku ”lanu, 
f) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°Ł 

§ 27Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 12MW o ”owierzchni 0,59 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) do”uszczenie: 

a) lokalizacji usJug w ”arterach budynków, 
b) zachowania istniejących budynków usJugowych usytuowanych w odlegJo`ci nie mniejszej niw 

20,0 m od obowiązującej linii zabudowy, z do”uszczeniem ich ”rzebudowy, rozbudowy i nadbu-
dowy, 

c) zachowania istniejących budynków jednorodzinnych, z do”uszczeniem ich ”rzebudowy, rozbu-
dowy i nadbudowy, 

d) lokalizacji garawy jedno- lub wielostanowiskowych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek budowlanych o mniejszej ”o-

wierzchni, nie mniejszą niw 900,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) od strony ulŁ Ko`ciuszki (”oza ”lanem miejscowym) zabudowę zwartą, 
b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, z uwzględnieniem 

litŁ d, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 15% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

z uwzględnieniem litŁ d, 
d) w ”rzy”adku ”rzebudowy budynków, do”uszczenie dla istniejących dziaJek budowlanych zacho-

wania istniejącej ”owierzchni zabudowy i ”owierzchni biologicznie czynnej, 
e) wysoko`ć zabudowy dla budynków mieszkalnych od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, tjŁ od 

12,5 m do 19,0 m, do najwywszego ”unktu dachu, 
f) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z wyJączeniem zabudowy istniejącej, dla 

której do”uszcza się, w ramach ”rzebudowy i rozbudowy, zastosowanie dowolnego ty”u dachu, 
z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 28Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 13MWłU o ”owierzchni 0,18 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usJugową, z wyJączeniem handlu o ”owierzchni 
s”rzedawy większej niw 200,0 m2; 

2) do”uszczenie lokalizacji garawy jedno- lub wielostanowiskowych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 400,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) lokalizację maksymalnie dwóch budynków na dziaJce budowlanej, 
b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym ”o-

wierzchnia zabudowy budynku ”omocniczego nie mowe ”rzekraczać 50,0 m2, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ od 9,0 m do 

15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych, zgodnie z § 7 ”kt 5 litŁ c; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku ”lanu, 
zasady ochrony zgodnie z § 7 ”kt 5Ł 
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§ 29Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 14MWłU o ”owierzchni 0,09 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usJugową; 
2) do”uszczenie lokalizacji garawy jedno- lub wielostanowiskowych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 900,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowę zwartą, 
b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 70% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, tjŁ od 12,5 m do 19,0 m, do najwyw-

szego ”unktu dachu, 
e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°Ł 

§ 3ŃŁ Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 15MW o ”owierzchni 0,29 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy jedno- lub wielostanowiskowych; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek budowlanych o mniejszej ”o-
wierzchni, nie mniejszą niw 900,0 m2; 

4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 
a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 15% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy dla budynków mieszkalnych od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, tjŁ od 

12,5 m do 19,0 m, do najwywszego ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynku o warto`ciach historycznych, oznaczonego na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 3ńŁ Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 16MWłU o ”owierzchni 0,29 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usJugową, z wyJączeniem handlu o ”owierzchni 
s”rzedawy większej niw 200,0 m2; 

2) do”uszczenie lokalizacji garawy jedno- lub wielostanowiskowych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek budowlanych o mniejszej ”o-

wierzchni, nie mniejszą niw 800,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowę wolno stojącą, z wyJączeniem budynków ”omocniczych, dla których do”uszcza się 
zabudowę zwartą, 

b) lokalizację maksymalnie dwóch budynków na dziaJce budowlanej, 
c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
e) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, ”rzy czym nie 

więcej niw 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
f) kąt nachylenia ”oJaci dachowych, zgodnie z § 7 ”kt 5 litŁ c; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku ”lanu, 
zasady ochrony zgodnie z § 7 ”kt 5Ł 

§ 32Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 17U o ”owierzchni 0,60 ha ustala się: 

1) zabudowę usJugową; 
2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) budynków ”omocniczych, 
b) ogrodzeL ”eJnych; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 5000,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 28% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
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c) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, ”rzy czym nie więcej niw 15,0 m do górnej 

krawędzi elewacji, 
d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie większy niw 30°Ł 

§ 33Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 18U o ”owierzchni 0,65 ha ustala się: 

1) zabudowę usJugową; 
2) do”uszczenie: 

a) zachowania istniejących budynków mieszkalnych, z do”uszczeniem ich ”rzebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy, z uwzględnieniem ”kt 4, 

b) lokalizacji budynków ”omocniczych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek budowlanych o mniejszej ”o-

wierzchni, nie mniejszą niw 1000,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy dla budynków usJugowych oraz budynków, o których mowa w ”kt 1 litŁ a, 

od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ od 12,5 m do 19,0 m do 
najwywszego ”unktu dachu, 

d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 
5) dla budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 

z § 7 ”kt 7Ł 

§ 34Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 19MWłU o ”owierzchni 0,47 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usJugową, z wyJączeniem handlu o ”owierzchni 
s”rzedawy większej niw 200,0 m2; 

2) do”uszczenie lokalizacji: 
a) garawy jedno- lub wielostanowiskowych, 
b) ogródka gastronomicznego; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 700,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) lokalizację maksymalnie dwóch budynków na dziaJce budowlanej, 
b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ od 9,0 m do 

15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych, zgodnie z § 7 ”kt 5 litŁ c; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku ”lanu, 
zasady ochrony zgodnie z § 7 ”kt 5Ł 

§ 35Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 20MW o ”owierzchni 0,11 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy jedno- lub wielostanowiskowych; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej, z wyJączeniem istniejących dziaJek budowlanych o mniejszej ”o-
wierzchni, nie mniejszą niw 800,0 m2; 

4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 
a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ od 9,0 m do 

15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 36Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 21MWłU o ”owierzchni 0,24 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usJugową; 
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2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) ”arkingu wielo”oziomowego wewnątrz kwartaJu zabudowy, 
b) garawy wyJącznie ”odziemnych; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 1000,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowę zwartą, 
b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 70% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ od 9,0 m do 

15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 37Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 22U o ”owierzchni 0,18 ha ustala się: 

1) zabudowę usJugową; 
2) do”uszczenie lokalizacji budynków ”omocniczych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 1500,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, ”rzy czym nie więcej niw 12,5 m do górnej 

krawędzi gzymsu, i nie więcej niw 16,5 m do najwywszego ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie większy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynku o warto`ciach historycznych, oznaczonego na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 38Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 23MWłU o ”owierzchni 0,16 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usJugową, z wyJączeniem handlu o ”owierzchni 
s”rzedawy większej niw 200,0 m2; 

2) do”uszczenie lokalizacji garawy jedno- lub wielostanowiskowych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 600,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) zabudowę wolno stojącą, 
b) lokalizację maksymalnie dwóch budynków na dziaJce budowlanej: budynku mieszkalnego i bu-

dynku ”omocniczego albo budynku usJugowego i budynku ”omocniczego: 
c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym ”o-

wierzchnia zabudowy budynku ”omocniczego nie mowe ”rzekraczać 50,0 m2, 
d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
e) wysoko`ć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ od 9,0 m do 

15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
f) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynku o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonego na rysunku ”lanu, 
zasady ochrony zgodnie z § 7 ”kt 5Ł 

§ 39Ł Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 24MW o ”owierzchni 0,15 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) do”uszczenie lokalizacji: 

a) usJug w ”arterach budynków, 
b) garawy jedno- lub wielostanowiskowych; 

3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 700,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
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c) wysoko`ć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne, tjŁ od 12,5 m do 16,5 m do najwywszego 

”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie większy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgodnie 
z § 7 ”kt 7Ł 

§ 4ŃŁ Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 25MWłU o ”owierzchni 0,21 ha ustala się: 

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usJugową, z wyJączeniem handlu o ”owierzchni 
s”rzedawy większej niw 200,0 m2; 

2) do”uszczenie lokalizacji garawy wielostanowiskowych; 
3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 2000,0 m2; 
4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) do”uszczenie rozbudowy wyJącznie tylnej czę`ci budynku, ”rzy nawiązaniu do budynku istniejącego, 
b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym ”o-

wierzchnia zabudowy budynku ”omocniczego nie mowe ”rzekraczać 50,0 m2, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 15% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne, w tym uwytkowe ”oddasze, tjŁ od 9,0 m do 

15,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°, z zastrzeweniem ”kt 5; 

5) dla budynków o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku ”lanu, 
zasady ochrony zgodnie z § 7 ”kt 5Ł 

§ 4ńŁ Śla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 35ś o ”owierzchni 0,01 ha ustala się: 

1) lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej; 
2) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 50,0 m2; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) wysoko`ć zabudowy - nie więcej niw 3,0 m do najwywszego ”unktu dachu, 
d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszy niw 30°Ł 

§ 42Ł Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 26KŚ-Ś, 27KŚ-Ś, 
28KŚ-Ś, 32KŚ-L, 33KŚ-L, 34KŚ-Ś: 

1) nakazuje się: 
a) na terenie 26KŚ-Ś stosowanie tradycyjnej nawierzchni, 
b) ochronę terenu 26KŚ-Ś w”isanego do rejestru zabytków ”od nr 42Ł, zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi, 
c) na terenie 28KŚ-Ś lokalizację `ciewki rowerowej, z uwzględnieniem ”kt 3 litŁ c; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc rozJadunku i ”ostoju ”ojazdów samochodowych; 
3) do”uszcza się lokalizację: 

a) jezdni i chodników, 
b) ciągów ”ieszo - jezdnych, 
c) `ciewek rowerowych wyznaczonych w jezdniach, 
d) zieleni urządzonej w nieutwardzonych czę`ciach terenuŁ 

§ 43Ł Śla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 29KŚW, 30KŚW 
i 31KŚW: 

1) zakazuje się lokalizacji miejsc rozJadunku i ”ostoju ”ojazdów samochodowych, z uwzględnieniem 
”kt 2 litŁ c; 

2) do”uszcza się lokalizację: 
a) jezdni i chodników, 
b) ciągów ”ieszo - jezdnych, 
c) na terenie 31KŚW stanowisk ”ostojowych dla samochodów osobowych, 
d) na terenie 30KŚW garawy, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku ”lanu liniami zabudowyŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia koLcowe 

§ 44Ł W granicach objętych ustaleniami ”lanu tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego ｭPARKOWAｬ w Szczecinku, zatwierdzonego uchwaJą Nr XIVł139ł04 Rady Miasta 
Szczecinek z dnia 16 lutego 2004 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ Zachodnio”omorskiego Nr 20, ”ozŁ 396)Ł 

§ 45Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 46Ł UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

§ 47Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

WiesJaw Suchowiejko 
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ZaJączniki do uchwaJy Nr XXXIł335ł09 

Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 30 marca 2009 rŁ (”ozŁ 1245) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880 oraz z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237 i Nr 220, ”ozŁ 1413), 
Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 

1) w dniu 14 stycznia 2009 rŁ zJowono uwagę do wyJowonego, wraz z ”rognozą oddziaJywania na `ro-
dowisko, do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego tere-
nu ｭParkowaｬ w Szczecinku, dotyczącą zmiany ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 
i zagos”odarowania terenu dla dziaJek nr 273ł2 i 273ł3 w obrębie 13, znajdujących się w granicach 
terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 14MWłU; 

2) w dniu 6 lutego 2009 rŁ zJowono uwagę do wyJowonego, wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowi-
sko, do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu 
ｭParkowaｬ w Szczecinku, dotyczącą zmiany s”osobu ”rzeznaczenia dziaJek 297 i 296 w obrębie 13, 
znajdujących się w granicach terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 3MW i 34KŚ-ŚŁ 

S”osób rozstrzygnięcia wwŁ uwag zgodny jest z ｭWykazem uwag wniesionych do wyJowonego do ”u-
blicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoｬ, stanowiącym integral-
ną czę`ć dokumentacji formalno - ”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880 oraz z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237 i Nr 220, ”ozŁ 1413), 
Rada Miasta Szczecinek okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalewy do zadaL wJasnych gminy w granicach miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-
strzennego terenu ｭParkowaｬ oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, stanowią, zgodnie z artŁ, 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591, z ”óunŁ zmŁ) zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, za”isane w ”lanie, obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulic wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami rowe-
rowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w rozu-
mieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulicŁ 
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§ 2Ł Wykaz terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-
lewące do zadaL wJasnych gminy: 

LŁ”Ł Symbole terenów Przeznaczenie terenu (o”is inwestycji) 

1 2 3 

1 32KŚ-L i 33KŚ-L, 
”rzebudowa drogi ”ublicznej lokalnej wraz  

z niezbędną infrastrukturą 

2 26KŚ-Ś i 28KŚ-Ś, 
”rzebudowa drogi ”ublicznej dojazdowej wraz  

z niezbędną infrastrukturą 

3 27KŚ-Ś i 34KŚ-Ś 
budowa drogi ”ublicznej dojazdowej wraz  

z niezbędną infrastrukturą 

4 29KŚW, 30KŚW i 31KŚW 
”rzebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) wraz  

z niezbędną infrastrukturą 

 

§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Pra-
wo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gos”o-
darce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 

2Ł 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 artŁ 3 ”kt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska (ŚzŁ UŁ 
z 2008 rŁ Nr 25, ”ozŁ 150 z ”óunŁ zmŁ), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3Ł Inwestycje z zakresu ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej, okre`lone w 
§ 2, realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ Prawo energe-
tyczne (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óunŁ zmŁ), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

4Ł Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w § 2 jest ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym ”lanie, ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicz-
nych (ŚzŁ UŁ Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óunŁ zmŁ): 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwet miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej; 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la Wieloletni Plan 

Inwestycyjny uchwalany ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5Ł 1Ł Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będą ”rzez 
budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2Ł Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizo-
wane na ”odstawie artŁ 15 ustŁ 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 rŁ o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (ŚzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsię-
biorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany 
rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (artŁ 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

3Ł Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie artŁ 7 ustŁ 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ Prawo energetyczne (ŚzŁ UŁ 
z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óunŁ zmŁ)Ł 


