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UCHWAIA NR XII/89/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru ｭKoszaliLska-1ｬ w Szczecinku. 

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; Dz. U. z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

Dz. U. z 2005 r.: Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2008 Nr: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, poz. 124, 

Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 

poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LI/526/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 wrze`nia 2010 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obszaru 
ｭKoszaliLska-1ｬ w Szczecinku oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków za-

gos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinek, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r., uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego obszaru ｭKoszaliLska-1ｬ w Szczecinku o powierzchni 14,406 ha, oznaczoną na rysunku ”lanu 

w skali 1:1000. 

2. Przedmiotem ”lanu są tereny: rozmieszczenia obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”o-

wywej 2000 m²; zabudowy usJugowej; obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów; dróg ”ublicznych 
klasy lokalnej i dojazdowej; dróg wewnętrznych. 
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3. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu - stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinek 
- stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące zaJącz-

nik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4. 

4. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1. 1 okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania `rodowiska; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenów; 

5) s”osób tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 

6) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakazy 

zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie komunikacji i systemów infrastruktury tech-

nicznej. 

5. Na rysunku planu w granicach jego obszaru, elementy planu wymienione w legendzie, ustala się jako 
obowiązujące. PozostaJe elementy rysunku mają charakter informacyjny. Ustalenia obowiązujące ”okaza-

ne na rysunku planu doprecyzowują ustalenia czę`ci tekstowej. 

6. Ustala się ”odziaJ obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na nastę”ujące tereny: 

1) tereny zabudowy usJugowej z do”uszczeniem obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów - 

oznaczone symbolami 1.U/P, 2.U/P; 

2) tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m² z dopusz-

czeniem zabudowy usJugowej, obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów - oznaczone symbolami 

3.UC/U/P, 4.UC/U/P; 

3) tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m² z dopusz-

czeniem zabudowy usJugowej - oznaczonego symbolem 5.UC/U; 

4) drogi publicznej klasy lokalnej - oznaczonej symbolem 6.KD-L; 

5) drogi publicznej klasy dojazdowej - oznaczonej symbolem 7.KD-D; 

6) drogi wewnętrznej - oznaczonej symbolem 8.KDW. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi obszar 
oznaczony symbolem cyfrowym i literowym, któremu zostaJo ”rzy”orządkowane ”rzeznaczenie oraz 

szczegóJowe zasady zagos”odarowania; 

2) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć nie”rzekraczalną wysoko`ć budynków ustaloną 
zgodnie z definicją ”odaną w obowiązujących ”rze”isach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, 
a dla ”ozostaJych obiektów budowlanych nalewy ”rzez to rozumieć nie”rzekraczalną wysoko`ć mierzoną 
do najwywszego ”unktu obiektu od jego najwywej ”oJowonego ”oziomu ”rzy gruncie; 

3) dachu stromym - nalewy ”rzez to rozumieć dach, którego ”oJacie dachowe są nachylone do ”ozio-

mu ”od kątem większym niw 20°, a takwe ko”uJę i kolebkę, a ponadto dach mansardowy; 

4) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez to rozumieć dach, którego ”oJacie dachowe są nachylone do ”oziomu 
”od kątem mniejszym lub równym 20°; 
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5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linię ograniczającą obszar, w którym 
mowe być sytuowany budynek, ”rzy czym mogą ”rzekraczać tę linię takie elementy architektoniczne jak: 
balkon, wykusz jednokondygnacyjny, taras, schody wej`ciowe wraz z ewentualnym zadaszeniem, okap 

dachu oraz inne detale o wysięgu nie większym niw 1,5 m; 

6) wskauniku ”owierzchni biologicznie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć najmniejszą do”uszczalną 
”owierzchnię biologicznie czynną w granicach danej dziaJki budowlanej wyrawoną w procentach okre`lają-
cych czę`ć caJej dziaJki budowlanej; 

7) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ustalone w planie kategorie przeznaczenia terenu, 

w tym mieszczące się w danym ”rzeznaczeniu funkcje obiektów, a takwe elementy zagos”odarowania 
terenu niesprzeczne z przeznaczeniem terenu w tym dojazdy i doj`cia, `ciewki rowerowe, terenowe miej-

sca ”ostojowe, zieleL oraz infrastrukturę techniczną; 

8) terenach zabudowy usJugowej - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu ”rzewidujące lokali-
zację w jego granicach budynków uwyteczno`ci ”ublicznej (wg definicji z ”rze”isów wykonawczych do 
ustawy Prawo budowlane), z wyJączeniem obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m²; 

9) obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej - rozumie się ”rzez to zabudowę oraz obiekty i urzą-
dzenia, które sJuwą do od”rowadzania `cieków, zao”atrzenia w wodę, dostarczania cie”Ja, energii elek-

trycznej, gazu, umowliwiające wymianę informacji, trans”ortu zbiorowego, utrzymania ulic, dróg i zieleni 

urządzonej i inne obiekty techniczne niezbędne dla ”rawidJowego zas”okajania ”otrzeb mieszkaLców 

i innych uwytkowników; 

10) dostę”ie do drogi ”ublicznej - nalewy ”rzez to rozumieć dostę” dziaJki budowlanej bez”o`redni do 
drogi publicznej wskazanej w tek`cie ”lanu, bądu ”o`redni ”o”rzez drogę wewnętrzną. Za”is nie ograni-

cza dostę”u dziaJki do drogi ”ublicznej w oparciu o dojazd i doj`cie lub ustanowioną sJuwebno`ć; 

11) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię zabudowy obliczoną zgodnie z normą 

PN-ISO 9836:1997. 

2. Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami obowiązującymi w dniu 

uchwalenia ”lanu ”rzez Radę Miasta Szczecinek. 

RozdziaJ II 

OGÓLNś ZASAŚY I WARUNKI KSZTAITOWANIA PRZśSTRZśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) na terenach o ”rzeznaczeniu do”uszczających dodatkowe kategorię ”rzeznaczenia, na dziaJce bu-

dowlanej mowliwe jest realizowanie wskazanych w ustaleniach szczegóJowych kategorii ”rzeznaczenia 

w dowolnych proporcjach, w tym tylko jednej z nich, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

2) na terenach, w których ”rzewiduje się lub do”uszcza lokalizację budynków, czę`ć kawdego budyn-

ku zgodnego z ”rzeznaczeniem okre`lonym dla danego terenu (z wyjątkiem budynku gos”odarczego lub 

garawu) mowna ”rzeznaczyć na 1 lokal mieszkalny, z ograniczeniem jego ”owierzchni uwytkowej do 10% 
”owierzchni uwytkowej caJego budynku; 

3) nie ogranicza się kolorystyki obiektów; 

4) do”uszcza się wyJącznie ogrodzenia awurowe (”owierzchnia ”rze`witu min 30% liczona dla dowol-

nego metra kwadratowego elewacji ogrodzenia) do wysoko`ci 2,2 m, z zastrzeweniem ”rze”isów ustawy 

o drogach publicznych; 

5) w”rowadza się ”ojęcie dziaJki minimalnej oznaczającej dziaJkę budowlaną o wskazanej w planie 

minimalnej ”owierzchni. Pojęcie dziaJki minimalnej nie odnosi się do dziaJek budowlanych wydzielonych 
”rzed dniem wej`cia ”lanu w wycie, a ”onadto nie odnosi się do dziaJek drogowych, dojazdów i doj`ć oraz 
dziaJek wydzielanych dla ”otrzeb infrastruktury technicznej; 

6) czę`ci dziaJek ”oJowone w obrębie równych terenów, traktuje się w `wietle ustaleL niniejszego ”la-

nu jak oddzielne dziaJki ”odlegające ustaleniom szczegóJowym od”owiedniego terenu; 

7) maksymalną wysoko`ć obiektów budowlanych innych niw budynki, ustala się na 25 metrów (ogra-

niczenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej). 

§ 4. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania `rodowiska: 

1) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu 

”rze”isów ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nieniu informacji o `rodowisku i jego ochronie, 

udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko (zakaz nie 
dotyczy wykonywania zadaL na rzecz obronno`ci kraju i bez”ieczeLstwa ”aLstwa oraz realizacji inwesty-

cji celu publicznego); 
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2) oddziaJywanie na `rodowisko ”rzekraczające do”uszczalne wielko`ci ”o”rzez emisję substancji 
i energii, w szczególno`ci dotyczące wytwarzania haJasu, wibracji, ”romieniowania, zanieczyszczania 

”owietrza, gleby, wód ”owierzchniowych i ”odziemnych, winno zamykać się na terenie dziaJki budowla-

nej lub zes”oJu dziaJek, na której jest wytwarzane; 

3) ”rzyjmuje się kwalifikację terenów w zakresie do”uszczalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku 

w rozumieniu ustawy ”rawo ochrony `rodowiska; 

4) dla wszystkich ”rzedsięwzięć w”rowadza się nakaz zachowania standardów `rodowiskowych za-

wartych w ustawie ”rawo ochrony `rodowiska. 

§ 5. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenów: 

1. Budynki tymczasowe ”odlegają za”isom ”lanu w tym sam zakresie, co ”ozostaJe budynki. 2. Para-

metry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenów okre`la się w ustaleniach 

szczegóJowych. 

3. Dla wszystkich terenów objętych niniejszym ”lanem, obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy 
wg ustaleL szczegóJowych, w zasięgu okre`lonym na rysunku ”lanu, z zastrzeweniem za”isów ustawy 

o drogach publicznych. 

4. Do”uszcza się lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeL niezwiąza-

nych z ”otrzebami zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu drogowego, ”rzy zachowaniu warunków 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnych. 

§ 6. Ustalenia w zakresie zasad scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

Na terenie objętym ”lanem miejscowym nie ”rzewiduje się ”rocedury scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1. Podstawowe zasady ksztaJtowania ukJadu komunikacyjnego: 

1) ustala się ogólne warunki zas”okojenia ”otrzeb ”arkingowych obowiązujące dla caJego obszaru ob-

jętego ustaleniami ”lanu: 

a) ”otrzeby ”arkingowe dla istniejących i ”rojektowanych inwestycji nalewy realizować w granicach 

terenów, w ramach których naJowono obowiązek za”ewnienia miejsc postojowych; 

b) nakazy w zakresie ilo`ci stanowisk ”ostojowych obowiązujące w danym terenie - zgodnie z ustale-

niami szczegóJowymi; 

c) stanowiska ”ostojowe nalewy za”ewnić w formie terenowych miejsc ”ostojowych lub garawy sta-

nowiących samodzielny obiekt budowlany lub czę`ć budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem 

braku s”rzeczno`ci z ustaleniami szczegóJowymi dla danego terenu. 

2) ustala się ogólne warunki zas”okojenia ”otrzeb komunikacji ”ublicznej obowiązujące dla caJego ob-

szaru objętego ustaleniami planu: 

a) obsJugę komunikacyjną dla istniejącego i ”rojektowanego zagos”odarowania na obszarze objętym 
niniejszym ”lanem miejscowym za”ewniają: droga ”ubliczna klasy drogi lokalnej oznaczona KD-L, drogi 

publiczne klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolem KD-D; 

b) wskazany w ppkt c ukJad komunikacyjny obszaru objętego ”lanem, wJączony jest bez”o`rednio lub 
”o`rednio w ukJad dróg krajowych (ul. KoszaliLska będąca odcinkiem drogi krajowej nr 11); 

c) planowana budowa obwodnicy miasta Szczecinka w ciągu drogi krajowej w ramach węzJa ｭPóJnocｬ, 
zakJada ”rzeniesienie wJączenia ukJadu komunikacyjnego obszaru ”lanu do ukJadu drogowego ”rojekto-

wanej obwodnicy w rejonie skrzywowania drogi 6.KD-L i 7.KD-D, co nie zmieni ustaleL szczegóJowych 
planu (40 metrowa strefa zakazu lokalizowania obiektów budowlanych od krawędzi jezdni drogi eks”re-

sowej - ”oza granicą obszaru objętego ”lanem). 

3) ukJad komunikacji koJowej i ”ieszej mogą uzu”eJniać dodatkowe dojazdy i doj`cia. 

2. W granicach linii rozgraniczających dróg ”ublicznych mogą być lokalizowane urządzenia związane 

z obsJugą komunikacji, a ”onadto inne na zasadach okre`lonych w § 5 ust. 4. 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) sieci infrastruktury technicznej ”owinny być ”rowadzone w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych; 

2) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z warunkami 

okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 
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3) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgranicza-

jących dróg ”ublicznych do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej ”rzez tereny ”rzezna-

czone na inne cele, o ile realizacja tych sieci nie ograniczy mowliwo`ci ich zagos”odarowania zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie miejscowym; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących systemów infrastruktury technicznej w przypadku wystą-
pienia kolizji z ”rojektowanym zagos”odarowaniem dziaJek budowlanych; 

5) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące gos”odarki `ciekowej: 

a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych z obszaru objętego niniejszym ”lanem miejscowym za ”omocą 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z od”rowadzeniem `cieków do oczyszczalni, 

b) do”uszcza się lokalizację ”rojektowanych urządzeL kanalizacji sanitarnej na kawdym terenie, o ile 

realizacja tych urządzeL nie ograniczy mowliwo`ci zagos”odarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym w niniejszym planie miejscowym, 

c) ustala się od”rowadzenie `cieków o”adowych z ciągów komunikacyjnych, ”laców i ”arkingów ”o 
ich oczyszczeniu zgodnie z przepisami, do kanalizacji deszczowej, 

d) od”rowadzenie ”ozostaJych wód o”adowych z dachów i utwardzeL - do sieci kanalizacji deszczo-

wej bez oczyszczenia, zgodnie z obowiązującymi ”rzepisami, przy czym do czasu realizacji sieci deszczo-

wej do”uszcza się alternatywne rozwiązania tymczasowe zgodne z ”rze”isami odrębnymi; 

6) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące zao”atrzenia w wodę: 

a) rozbudowa infrastruktury wodociągowej - w oparciu o sieć wodociągową i ”rzyJącza do”rowadza-

jące wodę z ujęcia miejskiego, 

b) zabrania się wykonywania wszelkich nowych ujęć wód ”odziemnych, 

c) do”uszcza się lokalizację ”rojektowanych urządzeL wodociągowych (z zastrzeweniem pkt b) na 

kawdym terenie, o ile realizacja tych urządzeL nie ograniczy mowliwo`ci zagos”odarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie miejscowym; 

7) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące zao”atrzenia w energię elektryczną: 

a) zasilanie w energię elektryczną z linii elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV, 

b) nowe linie elektroenergetyczne nalewy realizować jako ”odziemne (nie dotyczy ”rzebudowy istnie-

jących linii i linii wysokiego na”ięcia), 

c) bez względu na okre`lone w planie przeznaczenie terenu, do”uszcza się lokalizowanie stacji trans-

formatorowej. Wydzielenie dziaJki dla stacji transformatorowej wymaga za”ewnienia dostę”u do drogi 
”ublicznej umowliwiającego ”rawidJową eks”loatację; 

8) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące zao”atrzenia w energię cie”lną i gaz: 

a) zasilanie w energię cie”lną z kotJowni gazowych do”uszcza się: miejską sieć cie”lną, ogrzewanie 
elektryczne lub wykorzystanie odnawialnych uródeJ energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne, it”. 
a takwe stosowanie wysokos”rawnych kotJów na ”aliwa staJe lub ”Jynne stosujące technologię za”ewnia-

jącą minimalne wskauniki emisji gazów i ”yJów, 

b) kierunki rozbudowy sieci gazowej i ”rzyJączenie do niej obiektów mowe odbywać się w oparciu 

o obowiązujące ”rze”isy ”rawa - istnieją techniczne mowliwo`ci dostarczania ”aliwa gazowego (”rzebiega-

jący w ”obliwu obszaru ”lanu gazociąg `redniego ci`nienia 110 PE); 

9) telekomunikacja - ustala budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej wedJug ”otrzeb; 

10) gromadzenie od”adów oraz ich skJadowanie musi być zgodne z zasadami gospodarowania odpa-

dami obowiązującymi lokalnie oraz ”rze”isami odrębnymi. 

11) drogę ”owarową o utwardzonej nawierzchni oraz odpowiednie zaopatrzenie w wodę do zewnętrz-
nego gaszenia ”owaru, nalewy za”ewnić dla obiektów budowlanych wyszczególnionych w przepisach od-

rębnych z zakresu ochrony ”rzeciw”owarowej. 

§ 9. Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i urządzania terenów: 
Do”uszcza się dotychczasowy s”osób zagos”odarowania i zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu. 
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RozdziaJ III 

SZCZśGÓIOWś ZASAŚY I WARUNKI KSZTAITOWANIA PRZśSTRZśNI 

§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U/P o powierzchni 0,744 ha. 

1. Przeznaczenie - teren zabudowy usJugowej z dopuszczeniem obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i ma-

gazynów z uzu”eJniającą zabudową gos”odarczą i garawową; 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - zabudowa wolnostojąca lub zes”olona; 

2) dziaJka minimalna - 0,2 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 10 m, dla budynków gos”odarczych i garawowych do 5 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome, kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 15%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 6 m od linii rozgraniczającej terenu 7.KD-D; 

3. Zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 7.KD-D; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nalewy za”ewnić dla kawdej dziaJki budowlanej w zalewno`ci od sytuowanej 
na niej zabudowy: w ”rzy”adku zabudowy usJugowej - 1 miejsce postojowe na 75 m² ”ow. uwytkowej, 
dla ”ozostaJych funkcji - 1 stanowisko postojowe na 2 zatrudnionych, dodatkowo niezalewnie od funkcji - 
1 miejsce ”ostojowe dla osoby nie”eJnos”rawnej; 

4. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U/P o powierzchni 3,732 ha. 

1. Przeznaczenie - teren zabudowy usJugowej z do”uszczeniem obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i ma-

gazynów z uzu”eJniającą zabudową gos”odarczą i garawową; 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - zabudowa wolnostojąca lub zes”olona; 

2) dziaJka minimalna - 0,12 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 10 m, dla budynków gos”odarczych i garawowych do 5 m; 

4) geometria dachów - strome do 35º, kierunek kalenicy równolegJy do granicy dziaJki budowlanej z gra-

nicą terenu 7.KD-D, z tolerancją do 5º, dla budynków o ”ow. zabudowy ”owywej 1000 m² do”uszcza się 
dachy ”Jaskie; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 60%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 15%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 6 m linii rozgraniczającej terenu 7.KD-D; 

3. Zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 7.KD-D; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nalewy za”ewnić dla kawdej dziaJki budowlanej w zalewno`ci od sytuowanej 

na niej zabudowy: w ”rzy”adku zabudowy usJugowej - 1 miejsce postojowe na 75 m² ”ow. uwytkowej, 
w ”rzy”adku obiektów handlowych - 1 miejsce postojowe na 50 m² ”ow. s”rzedawy, dla ”ozostaJych 
funkcji - 1 stanowisko postojowe na 2 zatrudnionych, dodatkowo niezalewnie od funkcji - 1 miejsce posto-

jowe dla osoby nie”eJnos”rawnej, z dodatkowym wymogiem dla zabudowy usJugowej i obiektów han-

dlowych - liczba miejsc ”ostojowych dla osób nie”eJnos”rawnych nie mniej niw 5% wymaganych na 
dziaJce budowlanej miejsc ”ostojowych nie”rzeznaczonych dla osób nie”eJnos”rawnych (w zaokrągleniu 
do najbliwszej liczby naturalnej); 

4. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.UC/U/P o powierzchni 1,957 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m² 
z do”uszczeniem zabudowy usJugowej, obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów z uzu”eJniającą 
zabudową gos”odarczą i garawową; 
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2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - zabudowa wolnostojąca lub zes”olona; 

2) dziaJka minimalna - 0,9 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, dla budynków gos”odarczych i garawowych do 5 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome, kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 15%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 6 m od linii rozgraniczającej terenu 7.KD-D i 8.KDW; 

3. Zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 7.KD-D lub ”o`rednio ”rzez 8.KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nalewy za”ewnić dla kawdej dziaJki budowlanej w zalewno`ci od sytuowanej 
na niej zabudowy: w ”rzy”adku zabudowy usJugowej - 1 miejsce postojowe na 75 m² ”ow. uwytkowej, 
w przypadku obiektów handlowych - 1 miejsce postojowe na 50 m² ”ow. s”rzedawy, dla ”ozostaJych 
funkcji - 1 stanowisko postojowe na 2 zatrudnionych, dodatkowo niezalewnie od funkcji - 1 miejsce posto-

jowe dla osoby nie”eJnos”rawnej, z dodatkowym wymogiem dla zabudowy usJugowej i obiektów han-

dlowych - liczba miejsc ”ostojowych dla osób nie”eJnos”rawnych nie mniej niw 5% wymaganych na 
dziaJce budowlanej miejsc ”ostojowych nie”rzeznaczonych dla osób nie”eJnos”rawnych (w zaokrągleniu 
do najbliwszej liczby naturalnej); 

4. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.UC/U/P o powierzchni 2,324 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m² z do”uszczeniem zabudowy usJugowej, obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów z uzu-

”eJniającą zabudową gos”odarczą i garawową; 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 1) formy 
zabudowy - zabudowa wolnostojąca lub zes”olona; 

2) dziaJka minimalna - 0,9 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 12 m, dla budynków gos”odarczych i garawowych do 5 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome, kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 15%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 6 m od linii rozgraniczającej terenu 7.KD-D i 8.KDW, a ponadto 

6 m od granicy obszaru objętego ”lanem (na odcinku wskazanym na rysunku ”lanu); 

8) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w strefie do 25 metra od krawędzi jezdni 
drogi krajowej nr 11 - strefa zakazu zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 7.KD-D lub ”o`rednio ”rzez 8.KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nalewy za”ewnić dla kawdej dziaJki budowlanej w zalewno`ci od sytuowanej 
na niej zabudowy: w ”rzy”adku zabudowy usJugowej - 1 miejsce postojowe na 75 m² ”ow. uwytkowej, 
w ”rzy”adku obiektów handlowych - 1 miejsce postojowe na 50 m² ”ow. s”rzedawy, dla ”ozostaJych 
funkcji - 1 stanowisko postojowe na 2 zatrudnionych, dodatkowo niezalewnie od funkcji - 1 miejsce posto-

jowe dla osoby nie”eJnos”rawnej, z dodatkowym wymogiem dla zabudowy usJugowej i obiektów han-

dlowych - liczba miejsc ”ostojowych dla osób nie”eJnos”rawnych nie mniej niw 5% wymaganych na 
dziaJce budowlanej miejsc ”ostojowych nie”rzeznaczonych dla osób nie”eJnos”rawnych (w zaokrągleniu 
do najbliwszej liczby naturalnej); 

4. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.UC/U o powierzchni 3,499 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m² z dopuszczeniem zabudowy usJugowej; 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - zabudowa wolnostojąca lub zes”olona; 

2) dziaJka minimalna - 0,9 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 12 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome, kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 15%; 

7) w odlegJo`ci mniejszej niw 15 metrów od linii elektroenergetycznej 110 kV, zagospodarowanie te-

renu nalewy uzalewnić od nie”rzekroczenia do”uszczalnego ”oziomu ”ola elektromagnetycznego i pozosta-

Jych ograniczeL wynikających z ustawy Prawo ochrony `rodowiska; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 6 m od linii rozgraniczającej terenu 6.KD-L, 7.KD-D, a ponadto 

6 m od granicy obszaru objętego ”lanem (na odcinku wskazanym na rysunku ”lanu); 

9) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w strefie do 25 metra od krawędzi jezdni 
drogi krajowej nr 11 - strefa zakazu zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z dróg 6.KD-L, 7.KD-D; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nalewy za”ewnić dla kawdej dziaJki budowlanej w zalewno`ci od sytuowanej 
na niej zabudowy: w przypadku zabudowy usJugowej - 1 miejsce postojowe na 75 m² ”ow. uwytkowej, 
w ”rzy”adku obiektów handlowych - 1 miejsce postojowe na 50 m² ”ow. s”rzedawy, dodatkowo nalewy 
za”ewnić miejsca ”ostojowe dla osób nie”eJnos”rawnych - liczba miejsc nie mniej niw 5% wymaganych 

na dziaJce budowlanej miejsc ”ostojowych nie”rzeznaczonych dla osób nie”eJnos”rawnych (w zaokrągle-

niu do najbliwszej liczby naturalnej); 

4. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.KD-L o powierzchni 0,420 ha. 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, do”uszcza się wydzielenie `ciewki rowerowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - nie mniejsza niw 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.KD-D o powierzchni 1,489 ha. 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, do”uszcza się wydzielenie `ciewki rowerowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - nie mniejsza niw 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.KDW o powierzchni 0,242 ha. 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrzna. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - nie mniejsza niw 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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RozdziaJ IV 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 18. Tereny wymagające zgody na ”rzeznaczenie gruntów rolnych i le`nych na cele nierolnicze 

i niele`ne. 

Obszar okre`lony w § 1 ust. 1 uchwaJy, jest ”oJowony w caJo`ci w granicach administracyjnych miasta. 

Zgodnie z art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i le`nych w stosunku do gruntów rolnych ”oJowo-

nych w granicach administracyjnych miasta, nie stosuje się ”rze”isów ”owywszej ustawy. Gruntów le-

`nych na obszarze zmiany ”lanu nie ma. 

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 20. 1. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek. 

2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

MirosJaw WacJawski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XII/89/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XII/89/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XII/89/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 
Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ｭKoszaliLska-1ｬ w Szczecinku, wyJowone-

go do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o sposobie 

ich rozpatrzenia. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XII/89/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

oraz o 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; Dz. U. z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. 

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

z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, poz. 124, 

Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 

poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miasta Szczecinek okre`la nastę”ujący s”osób realizacji in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewy do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich fi-
nansowania: 

§ 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, z ”óun. zm.) zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w ”lanie, obejmują, traktowane jako za-

dania ws”ólne lub realizowane samodzielnie, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczegól-

nych dróg ”ublicznych, w tym: budowę lub modernizację dróg wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”od-

ziemnym, `ciewkami rowerowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi 
uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska. 

§ 2. Wykaz terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-

lewące do zadaL wJasnych gminy: 

L.p. Symbole terenów Przeznaczenie terenu 

1 6.KD-L  droga publiczna klasy lokalnej 

2 7.KD-D droga publiczna klasy dojazdowej 

 

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

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Prawo 
budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce 

komunalnej, ustawą Prawo ochrony `rodowiska, ustawą o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego 

ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko 
oraz ustawą o szczególnych zasadach ”rzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ”ublicznych. 
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2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, okre-

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z ”óun. zm.), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu. 

3. Inwestycje z zakresu ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej, okre`lone w § 2, 

realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

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

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 

w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ”óun. zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej, 

2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la Wieloletnia 
Prognoza Finansowa uchwalana ”rzez Radę Miasta. 

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

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizowa-

ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Miasta wieloletnie ”lany roz-

woju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane będą 
na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 89, poz. 625 z ”óun. zm.). 
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UCHWAIA NR XII/90/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭPilskaｬ w Szczecinku. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 

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 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Szczecinek uchwala, 

co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr L/513/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭPil-

skaｬ w Szczecinku oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania przestrzennego miasta Szczecinekｬ, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 marca 2011 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego tere-

nu ｭPilskaｬ w Szczecinku, zwaną dalej ｭplanemｬ. 

2. Granice obszaru o powierzchni 6,7 ha objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu. 


