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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/400/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag wniesi“nych 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), Rada Miasta Szczecinek 

rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

Na ”“dstawie “`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag do projektu zmiany 

miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu wraz z ”ro-

gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“, nie r“zstrzyga się “ s”“s“bie ich r“z”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/400/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie realizacji, za”isanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. 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), Rada Miasta Szczecinek 

rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

ź ustaleL zawartych w uchwale w s”rawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNarutowicza IIｬ oraz z prze”r“wadz“nej analizy wynika, iw realizacja zamierzeL inwestycyjnych “kre`lo-

nych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ”“n“szenia k“sztów 
z budwetu Miasta Szczecinek na wyk“nanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są zada-

niami wJasnymi gminy. 
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UCHWAIA NR XXXVIII/401/09 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭNarutowicza Iｬ w Szczecinku. 

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

przestrzennym (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 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecinek 

uchwala, c“ nastę”uje: 
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ROźŚźIAI I 
PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. źg“dnie z uchwaJą Nr XXVI/295/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

”“J“w“neg“ w Szczecinku ”“d nazwą ｭNarutowicza Iｬ oraz na podstawie studium uwarunk“waL i kierun-

ków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecinek, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XV/144/07 Rady Mia-

sta Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 r., zmieni“neg“ uchwaJą Rady Miasta Szczecinek Nr XXXII/342/09 

z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ｭNarutowicza 

Iｬ w Szczecinku, “granicz“ny ulicą K“szaliLską, Narut“wicza, Kaszubską oraz terenami PKP (linia kolejo-

wa nr 404 Szczecinek - K“J“brzeg), “ ”“wierzchni 4Ń,ń38 ha, oznaczonym na rysunku planu. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 - stan“wiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecinek 

w skali 1:10 000 - stan“wiący zaJącznik nr 2; 

3) r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag wniesi“nych d“ ”r“jektu ”lanu - stan“wiące zaJącznik nr 3; 

4) r“zstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek “ s”“s“bie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodar“wania ”rzestrzenneg“, które nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - sta-

n“wiące zaJącznik nr 4. 

3. Plan miejsc“wy, “ którym m“wa w § 1 ustŁ ń “kre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów; 
2) zasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“; 
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy “raz kraj“brazu kultur“weg“; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 

5) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
6) s”“sób tymczasoweg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; 
7) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których ustala się “”Jatę, “ której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów i “graniczenia w ich uwytk“waniu, w tym zakazy za-

budowy; 

9) zasady m“dernizacji, r“zbud“wy i bud“wy w zakresie k“munikacji i systemów infrastruktury technicznejŁ 

4. Na rysunku planu w granicach jego obszaru, elementy planu wymieni“ne w legendzie, ustala się 
jako “b“wiązująceŁ P“z“staJe elementy rysunku mają charakter inf“rmacyjnyŁ Ustalenia “b“wiązujące 
”“kazane na rysunku ”lanu d“”recyz“wują ustalenia czę`ci tekst“wej i nie m“gą być z nią s”rzeczneŁ 

5Ł Ustala się ”“dziaJ “bszaru, “ którym m“wa w § 1 ust. 1 na 36 jedn“stek funkcj“nalnych “kre`lo-

nych na rysunku planu liniami r“zgraniczającymi i oznaczonymi nastę”ującymi symbolami: 

1P/U, 2P/U, 3U, 4U, 5P/U, 6P/U, 7Up/U, 8Up/U, 9ZI, 10P/U, 11U., 12U, 13P/U, 14P/U, 15P/U, 16P/U, 

17MN/U, 18MN/U, 19K, 20MN/U, 21P/U, 22P/U, 23P/U, 24KSG, 25P/U, 26P/U, 27ZI, 28US/WS, 

29KD Z, 30KD-D, 31KDW, 32KD-D, 33KD-L, 34KD-D, 35KD-Ś, 36KŚW z nastę”ującym przeznaczeniem: 

1) tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug “znacz“ne symbolami: 1P/U, 2P/U, 

5P/U, 6P/U, 10P/U, 13P/U, 14P/U, 15P/U, 16P/U, 21P/U, 22P/U, 23P/U, 25P/U, 26P/U; 

2) tereny usJug “znacz“ne symbolami 3U, 4U, 11U, 12U; 

3) tereny zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej i usJug“wej, “znacz“ne symb“lami: ń7MNłU, ń8MNłU; 
20MN/U; 

4) tereny usJug ”ublicznych i usJug, “znacz“ne symbolem 7Up/U, 8Up/U; 

5) tereny s”“rtu i rekreacji “raz wód ”“wierzchni“wych `ródląd“wych, “znacz“ne symbolem 28US/WS; 

6) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami: 9ZI, 27ZI; 

7) tereny zabud“wy garaw“wej, “znacz“ne symbolem: 24KSG; 

8) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczone symbolem 19K; 

9) tereny dróg wewnętrznych 3ńKŚW, 36KŚW; 
10) tereny dróg ”ublicznych klasy zbi“rczej, “znacz“ne symbolami: 29KD-Z; 

11) tereny dróg ”ublicznych klasy l“kalnej, “znacz“ne symbolem 33KD-L; 

12) tereny dróg ”ublicznych klasy d“jazd“wej, “znacz“ne symb“lami: 3ŃKŚ-D; 32KD-D; 34KD-D; 35KD-D. 
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6Ł Oznaczenia cyfr“we wystę”ujące w symb“lach terenów, “ których mowa w ust. 5 mają charakter 
”“rządk“wyŁ 

§ 2. 1. Ilekr“ć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) jednostce funkcjonalnej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wydziel“ny na rysunku ”lanu liniami rozgraniczają-
cymi teren oznaczony symbolem cyfrowym i literowym, któremu z“staJ“ ”rzy”“rządk“wane ”rzezna-

czenie “raz szczegóJ“we zasady zag“s”“dar“wania; 
2) wys“k“`ci zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć nie”rzekraczalną wys“k“`ć licz“ną “d ”“zi“mu po-

wierzchni terenu ”rzy najniwszym wej`ciu d“ budynku d“ najwywszej kalenicy dachu lub najwywej ”o-

J“w“nej ”“wierzchni ”rzekrycia dachu lub attyki; 
3) dachu stromym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dach, któreg“ ”“Jacie dach“we są nachyl“ne d“ ”“zi“mu 

”“d kątem większym niw 2Ń°, a takwe k“”uJę i k“lebkę; 
4) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dach, któreg“ ”“Jacie dach“we są nachyl“ne d“ ”“zi“mu 

”“d kątem mniejszym niw 2Ń°; 
5) linii zabud“wy nie”rzekraczalnej (definicja nie d“tyczy § 7 ust. 4) - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię 

“graniczającą “bszar, w którym m“we być sytu“wany budynek lub inny “biekt bud“wlany “ wys“ko-

`ci ”“nad 3 metry, przy czy m“gą ”rzekraczać tę linię takie elementy architektoniczne jak: balkon, 

wykusz jedn“k“ndygnacyjny, taras, sch“dy wej`ci“we wraz z ewentualnym zadaszeniem, gzyms, 

“ka” dachu “raz inne detale “ wysięgu nie większym niw ń,5 m, chyba we w ustaleniach szczegóJo-

wych zapisano inaczej; 

6) wskauniku ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć najmniejszą d“”uszczalną ”o-

wierzchnię bi“l“gicznie czynną w granicach danej dziaJki bud“wlanej wyraw“ną w ”r“centach; 
7) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ustal“ne w ”lanie kategorie przeznaczenia terenu, 

w tym mieszczące się w danym ”rzeznaczeniu funkcje “biektów, a takwe elementy zagospodarowania 

terenu niesprzeczne z przeznaczeniem terenu, w tym komunikacja wewnętrzna, miejsca postojowe, 

zieleL; 
8) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu ”rzewidujące usJugi dla ludn“`ci, w tym 

gastronomię, biura, handel “ ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2ŃŃŃ m2, budynki zamieszkania zbiorowego 

”rzeznacz“ne d“ “kres“weg“ ”“bytu ludzi “raz ”“d“bne funkcje, a ”“nadt“ usJugi “bsJugi ”“jazdów; 
9) usJugach ”ublicznych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”rzeznaczenie terenu ”rzewidujące usJugi administra-

cji ”ublicznej, kultury, “`wiaty, nauki, kultu religijneg“, s”“rtu i rekreacji; 
10) d“stę”ie d“ dr“gi ”ublicznej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć d“stę” dziaJki bud“wlanej bez”“`redni bądu 

”“”rzez dr“gę wewnętrzną d“ dr“gi ”ublicznej wskazanej w tek`cie ”lanuŁ źa”is nie “granicza d“stę-
”u dziaJki d“ innej dr“gi ”ublicznej w “”arciu “ ustan“wi“ną sJuwebn“`ćŁ 

11) budynku istniejącym - nalewy ”rzez t“ rozumieć budynek, któreg“ bud“wa z“staJa r“z”“częta na ”“d-

stawie wymaganych ”“zw“leL lub zgJ“szeL, ”rzed dniem wej`cia w wycie niniejszeg“ ”lanuŁ 

2Ł P“jęcia i “kre`lenia uwyte w uchwale, a niezdefini“wane w niniejszym ”aragrafie nalewy r“zumieć 
zgodnie z przepisami “b“wiązującymi w dniu uchwalenia planu. 

ROźŚźIAI II 
OGÓLNś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: 

1) na terenach zabudowy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej i usJug“wej (MNłU) d“”uszcza się l“kalizację 
budynków usJug“wych t“warzyszących budynk“m mieszkalnym jednorodzinnym, a takwe wy“dręb-

nienie w budynkach mieszkalnych l“kali usJug“wych, ”“d warunkiem, we Jączna ”“wierzchnia uwyt-

k“wa budynków usJug“wych lub l“kali usJug“wych na dziaJce bud“wlanej nie będzie większa niw 
5Ń% ”“wierzchni uwytk“wej wszystkich budynków na dziaJce bud“wlanej; 

2) na terenach “ ”rzeznaczeniu d“”uszczającym kilka kategorii przeznaczenia, m“wliwe jest realiz“wanie 
na dziaJce bud“wlanej kilku d“”uszcz“nych kategorii w dowolnych proporcjach, w tym tylko jednej 

z nich, ”rzy zach“waniu ”“z“staJych warunków “kre`l“nych w niniejszym ”aragrafie, chyba we usta-

lenia szczegóJ“we stan“wią inaczej; 
3) d“”uszcza się zach“wanie w istniejących budynkach takich ”arametrów jak: wielk“`ć ”“wierzchni 

zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki lub terenu, wys“k“`ć zabud“wy, liczba k“ndygnacji, 
geometria dachu, innych niw “kre`l“ne w ustaleniach szczegóJ“wych; 

5) d“”uszcza się l“kalizację “gr“dzeL ”eJnych d“ wys“k“`ci ń,8 m, bez “graniczeL dla “gr“dzeL awuro-

wych, z zastrzeweniem ”rze”isów ustawy “ dr“gach ”ublicznych; 
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6) nie “granicza się r“związaL k“l“rystyki “biektów; 
7) d“”uszcza się zach“wanie istniejących budynków ”rzed linią zabud“wy z zakazem ich rozbudowy 

”“za tą linię; 
8) budynki, których definicje ustaw“we z“staJy zmieni“ne, są w niniejszym planie traktowane zgodnie 

ze definicją na dzieL, w którym wydan“ ”“zw“lenie na ich bud“wę; 
9) w wy”adku Jączenia usJug lub usJug ”ublicznych z innymi kategoriami przeznaczenia terenu w ramach 

jednej jedn“stki funkcj“nalnej, uciąwliw“`ci związane z kawdą z “drębnych kateg“rii ”rzeznaczenia te-

renu, nie m“gą ”rzekraczać granic dziaJki bud“wlanej, na której z“staJy zl“kaliz“waneŁ Nie d“tyczy t“ 
“biektów, na które z“staJ“ wydane ”“zw“lenie na bud“wę ”rzed dniem wej`cia w wycie niniejszeg“ 
planu; 

10) dla jedn“stek funkcj“nalnych, których ”arcelacja m“we zakJócić Jad ”rzestrzenny w”r“wadza się ”“ję-
cie dziaJki minimalnej “znaczającej dziaJkę bud“wlaną “ danej minimalnej ”“wierzchniŁ P“jęcie dziaJki 
minimalnej nie “dn“si się d“ dziaJek bud“wlanych wydziel“nych ”rzed dniem wej`cia ”lanu w wycie, 
a ”“nadt“ nie “dn“si się d“ dziaJek dr“g“wych, w tym dróg wewnętrznych “raz dziaJek wydzielanych 
dla potrzeb infrastruktury technicznej. 

11) maksymalna wielk“`ć dziaJki ”“wstaJej w wyniku ”“Jączenia nie m“we ”rzekraczać wielk“`ci i granic 
jednostki funkcjonalnej. 

12) maksymalna wys“k“`ć “biektów bud“wlanych innych niw budynki wyn“si 35 metrówŁ 

§ 4. Ustalenia w zakresie “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: 

ńŁ Nakaz zach“wania stan“wisk chr“ni“nych gatunków r“`lin - grąwela wóJteg“ i grzybienia biaJeg“ 
wystę”ująceg“ w zbi“rnikach w“dnych ”“wstaJych ”“ wyd“bywaniu kredyŁ W”r“wadza się zakaz zasy-

”ywania i ”rzeksztaJcania zbi“rników w“dnych oraz dokonywania zmian st“sunków w“dnych na terenach 
wch“dzących w skJad jedn“stek funkcj“nalnych 27źI, 28USłWSŁ P“dziaJ terenu na dziaJki nie m“we obej-

m“wać ”“dziaJu terenu zbi“rnika w“dneg“, wraz z ”asem terenu w“kóJ zbi“rnika “ szer“k“`ci ń,5 metra od 

linii wody. 

2. Tereny biologicznie czynne wyznaczone w jednostkach funkcjonalnych - ”refer“wane jak“ zieleL 
urządz“na w zwartych k“mpleksach o m“wliwie największej ”“wierzchniŁ W jednostce funkcjonalnej 

28USłWS teren bi“l“gicznie czynny nalewy w maksymalnym st“”niu zach“wać jak“ zieleL w stanie natu-

ralnym. 

3Ł Nasadzenia na terenach bi“l“gicznie czynnych nalewy wyk“nywać w “”arciu “ gatunki drzew 
i krzewów “d”“rnych na zanieczyszczenia ”“wietrzaŁ 

4. W celu utrzymania na dopuszczalnym poziomie uciąwliw“`ci akustycznych mających sw“je uródJ“ 
na dziaJkach bud“wlanych wch“dzących w skJad jedn“stek funkcj“nalnych ńŃPłU, ń4PłU, ń5PłU, 2ńPłU 
w”r“wadza się dla ”“wywszych dziaJek, nakaz ”r“wadzenia nasadzeL w f“rmie zim“ziel“nych li`ciastych 
krzewów, zieleni wys“kiej “d”“rnej na zanieczyszczenia lub st“s“wania innych skutecznych r“związaL 
technicznych “d str“ny granicy z dziaJkami budowlanymi ”rzylegJymi d“ nich, wch“dzącymi w skJad jed-

nostek funkcjonalnych 17MN/U, 18MN/U, 20MN/U. 

5Ł Na terenach wch“dzących w skJad jedn“stek funkcj“nalnych ń7MNłU, ń8MNłU, 2ŃMNłU “kre`la 
się d“”uszczalny ”“zi“m haJasu w `r“d“wisku jak dla terenów ”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę mieszka-

ni“wą jedn“r“dzinną, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi. 

Śla terenu wch“dząceg“ w skJad jedn“stki funkcj“nalnej 28USłWS “kre`la się d“”uszczalny ”“zi“m haJa-

su w `r“d“wisku jak dla terenów rekreacyjn“-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami “drębnymi. 

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. 

ńŁ Wystę”ujące w granicach “”rac“wania stan“wisk“ arche“l“giczne nr AZP 30/24-25 lewy w strefie 
ograniczonej ochrony konserwatorskiej ｭW IIIｬ, w której naJ“w“n“ wymóg ”r“wadzenia interwencyjnych 
badaL arche“l“gicznych w ”rzy”adku ”“dejmowania prac ziemnych. Strefa ｭW IIIｬ obejmuje stanowiska 

ujęte w ewidencji sJuwby k“nserwat“rskiejŁ Stan“wisk“ z“staJ“ ”rzebadane w znacznej czę`ci (“”rócz 
dziaJki nr 15/2), przed dniem ”“djęcia uchwaJ “ ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzania niniejszeg“ ”lanuŁ 

2. W strefie ｭWIIIｬ “b“wiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z od-

powiednim organem dsŁ “chr“ny zabytków; 
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2) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie wcze`niej nie”rzebadanym a obję-
tym realizacją ”rac ziemnych, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tyczącymi ochro-

ny zabytkówŁ 

§ 6Ł Ustalenia w zakresie przestrzeni publicznych. 

ńŁ Przeznacza się na cel ”ubliczny tereny, “ których m“wa w § 1 ust. 5 pkt 10-12. 

2Ł Warunki zabud“wy i zag“s”“dar“wania dla terenów, “ których mowa w pkt 1 “kre`la się w usta-

leniach szczegóJ“wych “raz w § 7 ust. 1. 

3Ł Ś“”uszcza się l“kaliz“wanie w ”asie dr“g“wym “biektów bud“wlanych lub urządzeL niezwiąza-

nych z potrzebami zarządzania dr“gami lub potrzebami ruchu dr“g“weg“ wyJącznie za zezwoleniem wJa-

`ciweg“ zarządcy dr“giŁ 

§ 7. Ustalenia w zakresie parametrów i wskauników ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania 
terenówŁ 

1. Budynki tymczas“we ”“dlegają za”is“m planu w tym sam zakresie, c“ ”“z“staJe budynkiŁ 

2. Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenów “kre`la się 
w ustaleniach szczegóJ“wychŁ 

3Ł Śla wszystkich terenów “bjętych niniejszym planem, ”rzylegających d“ dróg ”ublicznych “b“wią-
zują linie zabud“wy “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych “b“wiązujących w dniu wej`cia w wycie ”lanu, 
o ile nie wskazan“ innych w ustaleniach szczegóJ“wychŁ Śla terenów ”rzylegJych d“ dróg wewnętrznych 
ustala się linie zabud“wy nie”rzekraczalne w “dlegJ“`ci 5 metrów “d granicy dziaJki dr“gi wewnętrznejŁ 
P“z“staJe linie zabud“wy nie”rzekraczalne wg ustaleL szczegóJ“wychŁ 

4Ł W “dlegJ“`ci ń0 m “d krawędzi jezdni dr“gi kraj“wej nr ńń ustan“wi“n“ nie”rzekraczalną linię sy-

tu“wania “biektów bud“wlanych (nie d“tyczy terenu 36 KŚW)Ł 

§ 8. Granice i s”“s“by zag“s”“dar“wania terenów i “biektów ”“dlegających “chr“nie na ”“dstawie 
”rze”isów “drębnych “kre`la się w § 4 pkt 1 i § 5. 

§ 9. Ustalenia w zakresie zasad scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

Na terenie “bjętym planem miejscowym nie ”rzewiduje się ”r“cedury scalenia i ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

§ 10. Ustalenia d“tyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów k“munikacji: 

ńŁ P“dstaw“we zasady ksztaJt“wania ukJadu k“munikacyjnego: 

1) ustala się “gólne warunki zas”“k“jenia ”“trzeb ”arking“wych “b“wiązujące dla caJeg“ “bszaru “bję-
tego ustaleniami planu: 

a) poza miejscami postojowymi “góln“d“stę”nymi, ”“trzeby ”arking“we dla istniejących i ”r“jek-

t“wanych inwestycji nalewy realiz“wać w granicach wJasnej nieruch“m“`ci, 
b) il“`ć miejsc ”arking“wych dla ”“szczególnych jedn“stek funkcjonalnych - zgodnie z ustaleniami 

szczegóJ“wymi, 

c) “bsJugę k“munikacyjną dla istniejąceg“ i ”r“jekt“waneg“ zag“s”“dar“wania na “bszarze “bjętym 

niniejszym planem miejscowym za”ewniają: dr“ga ”ubliczna klasy dr“gi zbi“rczej “znacz“na 
symbolem KD-Z, droga publiczna klasy drogi lokalnej oznaczona KD-L, drogi publiczne klasy drogi 

dojazdowej oznaczone symbolem KD-Ś, dr“gi wewnętrzne “znacz“ne symbolem KDW, 

d) wskazany w lit. c ukJad k“munikacyjny “bszaru “bjęteg“ ”lanem, wJącz“ny jest bez”“`redni“ lub 
”“`redni“ w ukJad dróg kraj“wych “raz zewnętrzny ukJad dróg miejskich w “”arciu “ dr“gę ”u-

bliczną klasy gJównej ruchu ”rzys”iesz“neg“, będąca miejskim odcinkiem drogi krajowej nr 11, 

”rzylegającą “d str“ny ”“Judni“w“ zach“dniej do obszaru planu; 

2) ukJad k“munikacji k“J“wej i ”ieszej uzu”eJniają ustan“wi“ne dla czę`ci dziaJek sJuwebn“`ci ”rzejazdu 
i przechodu. 

2Ł W granicach linii r“zgraniczających dróg ”ublicznych m“gą być l“kaliz“wane urządzenia związane 
z “bsJugą k“munikacji, a ”“nadt“ inne na zasadach “kre`l“nych w § 6 ust. 3. 

§ 11. Ustalenia d“tyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) sieci infrastruktury technicznej ”“winny być ”r“wadz“ne w liniach r“zgraniczających dróg ”ublicz-

nych, a takwe w liniach r“zgraniczających dróg wewnętrznych; 



Dziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 93 ｦ 15361 ｦ Poz. 2652 

 

2) l“kalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających dróg zg“dnie z warunkami 

“kre`l“nymi w ”rze”isach “drębnych; 
3) w przypadku braku m“wliw“`ci ”r“wadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczają-

cych dróg ”ublicznych, ciągów ”iesz“ - jezdnych i ciągów ”ieszych lub ”rzez inne tereny “ znaczeniu 
publicznym, d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci infrastruktury technicznej ”rzez tereny ”rzeznacz“ne na 
inne cele, o ile realizacja tych sieci nie ograniczy m“wliw“`ci zag“s”“dar“wania terenu zg“dnie 
z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie miejscowym, a ”“nadt“ uzyskan“ zg“dę wJa`ciciela 
terenu; 

4) ustala się nastę”ujące “gólne zasady d“tyczące g“s”“darki `ciek“wej: 
a) “d”r“wadzenie `cieków sanitarnych z “bszaru “bjęteg“ niniejszym planem miejscowym za po-

m“cą istniejącej i ”r“jekt“wanej zbi“rczej sieci kanalizacji sanitarnej z “d”r“wadzeniem `cieków 
do oczyszczalni: 

b) ”rzyJączenie inwestycji d“ ukJadu kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami “b“wiązujących 
”rze”isów, 

c) d“”uszcza się l“kalizację ”r“jekt“wanych urządzeL kanalizacji sanitarnej na kawdym terenie, o ile 

realizacja tych urządzeL nie “graniczy m“wliw“`ci zag“s”“dar“wania terenu zg“dnie z ”rzezna-

czeniem ustalonym w niniejszym planie miejscowym, 

d) ustala się “d”r“wadzenie wód “”ad“wych z terenów utwardz“nych ”“ ich ”“dczyszczeniu zg“d-

nie z przepisami, do kanalizacji deszczowej, 

e) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych z ”“z“staJych terenów m“we nastą”ić d“ gruntu w granicach 

dziaJki lub terenu w wy”adku braku m“wliw“`ci wJączenia dziaJki lub terenu d“ sieci kanalizacji 
deszcz“wej zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami; 

5) ustala się nastę”ujące “gólne zasady d“tyczące za“”atrzenia w w“dę: 
a) rozbudowa infrastruktury w“d“ciąg“wej - w “”arciu “ sieć w“d“ciąg“wą i ”rzyJącza d“”r“wa-

dzające w“dę z ujęcia miejskiego, 

b) zabrania się wyk“nywania wszelkich n“wych ujęć wód ”“dziemnych, 

c) d“”uszcza się l“kalizację ”r“jekt“wanych urządzeL w“d“ciąg“wych na kawdym terenie, o ile re-

alizacja tych urządzeL nie “graniczy m“wliw“`ci zag“s”“dar“wania terenu zg“dnie z ”rzeznacze-

niem ustalonym w niniejszym planie miejscowym; 

6) ustala się nastę”ujące “gólne zasady d“tyczące za“”atrzenia w energię elektryczną: 
a) zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub ”r“jekt“wanych linii elektr“energetycznych 

15 kV i 0,4 kV lub alternatywnych uródeJ energii, 
b) n“we linie elektr“energetyczny nalewy realiz“wać jak“ ”“dziemne, 

c) w uzasadni“nych wy”adkach d“”uszcza się realizację n“wych napowietrznych linii elektroener-

getycznych, 

d) bez względu na “kre`l“ne w ”lanie ”rzeznaczenie terenu, d“”uszcza się l“kaliz“wanie stacji 
transformat“r“wej, w wy”adku gdy dla zas”“k“jenie za”“trzeb“wania na energię terenu teg“ 
wymagaŁ Wydzielenie dziaJki dla stacji transformatorowej wymaga za”ewnienia d“stę”u d“ dr“gi 
publicznej um“wliwiająceg“ ”rawidJ“wą eks”l“atację; 

7) ustala się nastę”ujące “gólne zasady d“tyczące za“”atrzenia w energie cie”lną i gaz: 
a) zasilanie w energię cie”lną z miejskiej sieci cieplnej, 

b) d“”uszcza się indywidualne k“tJ“wnie gaz“we, “grzewanie elektryczne lubłi wyk“rzystanie “d-

nawialnych uródeJ energii jak: k“lekt“ry sJ“neczne, ”“m”y cie”lne, it”Ł łnie d“”uszcza się “bsJugi 
n“wych budynków z k“tJ“wni na ”aliwa staJeł, 

c) lokalne indywidualne k“tJ“wnie na ”aliwa staJe “bsJugujące budynki istniejące, ”“dlegają likwida-

cji w wy”adku r“zbud“wy lub ”rzebud“wy “bsJugiwanych budynków, 

d) kierunki r“zbud“wy sieci gaz“wej i ”rzyJączanie d“ niej “biektów ”rzez ”rzedsiębi“rstw“ energe-

tyczne mowe “dbywać się wyJącznie w “”arciu “ “b“wiązujące ”raw“ energetyczne na wni“sek 
podmi“tu ”“siadająceg“ tytuJ ”rawny d“ k“rzystania z “biektu, jeweli istnieją techniczne i ek“no-

miczne warunki dostarczania paliwa gazowego; 

8) telekomunikacja - ustala się zach“wanie istniejącej infrastruktury telek“munikacyjnej i jej r“zbud“wę 
“raz bud“wę n“wej wedJug ”“trzeb; 

9) gromadzenie “d”adów “raz ich skJad“wanie musi być zg“dne z zasadami gospodarowania odpadami 

“b“wiązującymi lokalnie oraz przepisami “drębnymi. 

§ 12. Ustalenia w zakresie s”“s“bów i terminów tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania i urządzania terenów: 

Ś“”uszcza się d“tychczas“wy s”“sób zag“s”“dar“wania i zabud“wy d“ czasu realizacji ustaleL ”lanuŁ 
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ROźŚźIAI III 
SźCźśGÓIOWś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRZESTRZENI 

§ 13. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1P/U o po-

wierzchni 1,850 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) d“”uszcza się ”“dziaJ terenu na nie więcej niw 3 dziaJki bud“wlane “ ”“wierzchni min. 0,4 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 10,5 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 5Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 15%; 

6) minimalna “dlegJ“`ć zabud“wy “d linii r“zgraniczających “bszaru k“lej“weg“ ń0 m, ponadto obowią-
zują d“datk“we “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren za-

mkniętyŁ 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) teren d“stę”ny z dr“gi wewnętrznej 36KŚW; 

2) dla usJug nalewy za”ewnić miejsca ”“st“j“we w il“`ci min. 1 na 50 m2 ”“wŁ usJug“wej, dla ”“z“sta-

Jych funkcji ń miejsce postojowe na 2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 14. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2P/U o po-

wierzchni 1,295 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJugŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna 0,4 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

do 50% powierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 15%; 

6) minimalna “dlegJ“`ć zabud“wy “d linii r“zgraniczających “bszaru k“lej“weg“ ń0 m, ponadto obowią-
zują d“datk“we “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiącego teren za-

mkniętyŁ 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy gJównej ruchu ”rzys”iesz“neg“ ”rzylegającej d“ jedn“stki funkcj“nalnej, ”rzez dro-

gę wewnętrzną 36KŚW lub ”rzez jedn“stkę 3U, sk“munikowanie wewnętrzne dziaJek w ramach jednostki 

2PłU w “”arciu “ ustan“wi“ne sJuwebn“`ci ”rzejazdu i ”rzech“du; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - nalewy za”ewnić liczbę stan“wisk ”“st“j“wych na d“tychczas“wym lub wyw-
szym poziomie w wy”adku usJug za”ewnienie miejsc postojowych w il“`ci ń na 5Ń m2 ”“wŁ usJugo-

wej + 1 miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla “biektów zamieszkania zbiorowego min. 1 miejsce 

na ń ”“kój g“`cinny, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 
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§ 15. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3U o powierzchni 

1,293 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny usJugŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu: 

1) w”r“wadza się zakaz zabud“wy w ”asie szer“k“`ci ń0 m zaznaczonym na rysunku planu, w celu 

ustan“wienia sJuwebn“`ci ”rzejazdu i ”rzech“du d“ dziaJek jedn“stki funkcj“nalnej 2PłU; 
2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie; 
4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 5Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 15%; 

6) minimalna “dlegJ“`ć zabud“wy “d linii r“zgraniczających “bszaru k“lej“weg“ ń0 m, ponadto obowią-
zują d“datk“we “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren za-

mkniętyŁ 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 
a) teren d“stę”ny z ulicy gJównej ruchu ”rzys”iesz“neg“ ”rzylegającej d“ jedn“stki funkcj“nalnej, 
b) d“”uszcza się wydzielenie dr“gi wewnętrznej d“ dziaJek jedn“stki funkcj“nalnej 2PłU w ”asie 

wskazanym w pkt 2 ppkt 1; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - nalewy za”ewnić liczbę stan“wisk ”“st“j“wych na d“tychczasowym lub wyw-
szym poziomie w wy”adku r“zbud“wy usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 

”“wŁ usJug“wej + miejsca ”“st“j“we dla “sób nie”eJn“s”rawnych w il“`ci stan“wiącej min. 5% 

miejsc postojowych w jednostce funkcjonalnej. 

4. Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 16. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4U o powierzchni 

2,189 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny usJug łz wyJączeniem zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna 0,8 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie; 
4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z przepisami szczególnymi; 

7) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ｭW IIIｬ - “b“wiązują ustalenia, “ których mowa w 

§ 5. 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 29 KŚ-Z; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - dla usJug nalewy za”ewnić liczbę stan“wisk ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 

”“wŁ usJug“wej + 2 miejsca ”“st“j“we dla “sób nie”eJn“s”rawnychŁ 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 17. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5P/U o po-

wierzchni 0,189 ha. 
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1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) zach“wuje się “becny ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane; 
2) wys“k“`ć zabud“wy - do 10,5 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie; 
4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 5Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 15%; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z przepisami szczególnymi; 

7) d“”uszcza się sytu“wanie `ciany bez “tw“rów w “dlegJ“`ci ń,5 m “d granicy dziaJki z jedn“stką 
funkcj“nalną 4UŁ 

3Ł ObsJuga k“munikacyjna: 

1) teren d“stę”ny z ulicy 29 KD-Z; 

2) dla usJug nalewy za”ewnić miejsca ”“st“j“we w il“`ci min. 1 na 50 m2 ”“wŁ usJug“wej, dla ”“z“sta-

Jych funkcji ń miejsce postojowe na 2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 18. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6P/U o po-

wierzchni 1,412 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna 0,4 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 12 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%; 

6) minimalna “dlegJ“`ć zabud“wy “d linii r“zgraniczających “bszaru k“lej“weg“ ń0 m, ponadto obowią-
zują d“datk“we “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren za-

mkniętyŁ 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 29 KŚ-Z; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - dla usJug nalewy za”ewnić liczbę stan“wisk ”“st“j“wych w il“`ci ń na 50 m2 

”“wŁ usJug“wej + ń miejsce ”“st“j“we dla “sób nie”eJn“s”rawnych, dla ”“z“staJych funkcji ń miej-

sce postojowe na 2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 19. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7Up/U o po-

wierzchni 0,264 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny usJug ”ublicznych i usJug łz wykluczeniem zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) w”r“wadza się zakaz r“zbud“wy istniejących budynków; 
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2) wys“k“`ć zabud“wy - do 12 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%; 

6) minimalna “dlegJ“`ć zabud“wy “d linii r“zgraniczających “bszaru k“lej“weg“ ń0 m, ponadto obowią-
zują d“datk“we “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren za-

mkniętyŁ 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 34 KŚ-D; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - dla usJug nalewy za”ewnić liczbę stan“wisk ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 

”“wŁ usJug“wej + ń miejsce ”“st“j“we dla “sób nie”eJn“s”rawnych, dla ”“z“staJych funkcji ń miej-

sce postojowe na 2 zatrudnionych. 

4. Stawka procentowa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 20. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 8Up/U o po-

wierzchni 0,248 ha. 

1. Przeznaczenie - teren usJug ”ublicznych i usJug łz wykluczeniem zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,1 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 4Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%. 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 34 KŚ-D; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - nalewy za”ewnić liczbę stan“wisk ”“st“j“wych na d“tychczas“wym lub wyw-
szym poziomie w wy”adku r“zbud“wy usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 3Ń m2 

”“wŁ usJug“wej + miejsca ”“st“j“we dla “sób nie”eJn“s”rawnych w il“`ci stan“wiącej min. 5% 

miejsc postojowych w jednostce funkcjonalnej. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 21. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 9ZI o powierzchni 

0,037 ha. 

1. Przeznaczenie - zieleL iz“lacyjna niskaŁ 

2Ł źakaz zabud“wy za wyjątkiem “biektów infrastruktury technicznejŁ 

3Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 22. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 10P/U o po-

wierzchni 3,885 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,4 ha; 



Dziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 93 ｦ 15366 ｦ Poz. 2652 

 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 10,5 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%; 

6) linia zabudowy nieprzekraczalna - 15 metrów “d linii r“zgraniczającej jedn“stkę funkcj“nalną 
17MN/U; 

7) zakaz zabudowy w strefie 10 m od linii r“zgraniczających “bszaru k“lej“weg“, ”“nadt“ “b“wiązują 
d“datk“we “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren zamkniętyŁ 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 3ŃKŚ-D i 34KD-D; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - w wy”adku usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 pow. 

usJug“wej + ń miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 

2 zatrudnionych. 

4. Stawka procentowa jednorazowej o”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 23. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 11U o powierzchni 

1,131 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny usJug łz wykluczeniem zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1); dziaJka minimalna 0,6 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie; 
4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z przepisami szczególnymi. 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 29 KD-Z; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - dla usJug nalewy za”ewnić liczbę stan“wisk ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 

”“wŁ usJug“wej + 2 miejsca ”“st“j“we dla “sób nie”eJn“s”rawnychŁ 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 24. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 12U o powierzch-

ni 1,295 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny usJug łz wykluczeniem zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu: 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie; 
4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni biologicznie czynnej - 20%; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z przepisami szczególnymi. 
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3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 35 KŚ-D oraz 29 KD-Z; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - nalewy za”ewnić liczbę stan“wisk ”“st“j“wych na d“tychczas“wym lub wyw-
szym poziomie w wy”adku r“zbud“wy usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 

”“wŁ usJug“wej + miejsca ”“st“j“we dla “sób nie”eJn“s”rawnych w il“`ci stan“wiącej min. 5% 

miejsc postojowych w jednostce funkcjonalnej. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 25. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 13P/U o po-

wierzchni 0,757 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/ z dopuszczeniem zabud“wy garawy jedn“ lub dwustan“wisk“wychŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,3 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

do 45% powierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 15%. 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 35KŚ-D; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - nalewy za”ewnić liczbę stan“wisk ”“st“j“wych na d“tychczas“wym lub wyw-
szym poziomie w wy”adku r“zbud“wy usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 75 m2 

”“wŁ usJug“wej + ń miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojo-

we na 2 zatrudnionych. 

4. Stawka procentowa jednorazowej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 26. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 14P/U o po-

wierzchni 1,735 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJugŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,25 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%; 

6) linia zabudowy nieprzekraczalna - 15 metrów “d granicy dziaJek w jedn“stkach funkcj“nalnych 
17U/MN i 18MN,U. 

3. Zasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 32KŚ-D; 
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2) ”ark“wanie ”“jazdów - w wy”adku usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 pow. 

usJug“wej + ń miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla “biektów zamieszkania zbiorowego min. 

1 miejsce na ń ”“kój g“`cinny, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 27. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 15P/U o po-

wierzchni 1,189 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,3 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 5Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 15%; 

6) linia zabudowy nieprzekraczalna - 15 metrów “d linii r“zgraniczającej jedn“stkę funkcj“nalną 2ŃMN,U 
i czę`ci“w“ ń9KŁ 

3Ł źasady “bsJugi komunikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 32KŚ-D; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - dla usJug za”ewnić miejsca ”“st“j“we w il“`ci ń na 5Ń m2 ”“wŁ usJug“wej + 
1 miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 2 zatrudnio-

nych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 28. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 16P/U o po-

wierzchni 0,512 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wykluczeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna 0,2 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub dwus”ad“we; 
4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 25%; 

6) “b“wiązują “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren zamkniętyŁ 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 3ńKŚW “raz 3ŃKŚ-D; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - w wy”adku usJug zapewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 pow. 

usJug“wej + ń miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 

2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 
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§ 29. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 17MN/U o po-

wierzchni 0,637 ha. 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna i usJug“wa łnie st“suje się § 3 pkt 1, 

w zakresie “graniczenia ”r“cent“weg“ udziaJu usJug w sumarycznej ”“wierzchni uwytk“wej budynkówłŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna 0,1 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) zabud“wa w“ln“st“jąca; 
4) geometria dachów - dachy “ nachyleniu ”“Jaci 3Ń-45°; 

kalenica ”r“st“”adJa d“ granicy dziaJki z ulicą 3ńKŚW (z t“lerancją 5°); 

5) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 4Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

6) wskaunik ”“wierzchni biologicznie czynnej - 30%; 

7) “b“wiązują “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren zamkniętyŁ 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 3ń KŚW; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - minimum dwa stan“wiska ”“st“j“we na dziaJce bud“wlanejŁ 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 30. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 18MN/U o po-

wierzchni 1,386 ha. 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna i usJug“waŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna 0,12 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) zabud“wa w“ln“st“jąca; 
4) geometria dachów - dachy “ nachyleniu ”“Jaci 3Ń-45° łd“tyczy równiew nadbud“wy istniejących 

“biektówł, 

kalenica ”r“st“”adJa d“ granicy dziaJki z ulicą 32KŚ-Ś (z t“lerancją 5°); 

5) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 3Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

6) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 40%; 

7) minimalna “dlegJ“`ć zabud“wy “d linii r“zgraniczających “bszaru k“lej“weg“ ń0 m, ponadto obowią-
zują d“datk“we “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren za-

mkniętyŁ 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 32KŚ-D; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - minimum dwa stan“wiska ”“st“j“we na dziaJce bud“wlanejŁ 

4. Stawka procentowa jednorazowej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 31. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 19K o powierzch-

ni 0,067 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja. 
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2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) wys“k“`ć zabud“wy - do 6 m; 

2) geometria dachów - nie “kre`la się; 
3) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki budowlanej; 

4) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 30%. 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 32KŚ-D. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 32. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 20MN/U o po-

wierzchni 0,801 ha. 

1. Przeznaczenie - zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna i usJug“waŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna 0,09 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 10,5 m; 

3) zabud“wa w“ln“st“jąca; 
4) geometria dachów - dachy “ nachyleniu ”“Jaci 3Ń-45° łd“tyczy równiew nadbud“wy istniejących 

“biektówł, 

kalenica ”r“st“”adJa d“ granicy dziaJki z ulicą 32KŚ-Ś (z t“lerancją 5°); 

5) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 4Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

6) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 30%. 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg publicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 32KŚ-D; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - minimum dwa stan“wiska ”“st“j“we na dziaJce bud“wlanejŁ 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 33. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 21P/U o po-

wierzchni 1,769 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,6 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 10,5 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

do 45% powierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%; 

6) linia zabudowy nieprzekraczalna - 15 metrów “d granicy dziaJek w jedn“stce funkcj“nalnej 2ŃMN,UŁ 
Obiekty istniejące w czę`ci ”“za nie”rzekraczalną linią zabud“wy m“gą być jedynie remontowane lub 

przebudowywane. 
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3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 33KŚ-L; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - w wy”adku usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 pow. 

usJug“wej + ń miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 

2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 34. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 22P/U o po-

wierzchni 0,366 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna 0,1 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 10,5 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie; 
4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni biologicznie czynnej - 20%; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z przepisami “drębnymi. 

3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 33 KŚ-L; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - w wy”adku usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 pow. 

usJug“wej + ń miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 

2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 35. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 23P/U o po-

wierzchni 0,964 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,3 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 10,5 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 5Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 15%. 

3. źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 33KŚ-L; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - w wy”adku usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 pow. 

usJug“wej + ń miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 

2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 
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§ 36. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 24KSG o po-

wierzchni 0,995 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny zabud“wy garaw“wejŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,25 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 4,5 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie; 
4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ ńŃŃ% ”“wierzchni dziaJki budowlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - nie “kre`la się. 

3. źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 33KŚ-L (bez”“`redni“ lub ”“`redni“)Ł 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 37. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 25P/U o po-

wierzchni 0,915 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,25 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub str“me dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%. 

3. źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 33KŚ-L (bez”“`redni“ lub ”“`redni“); 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - w wy”adku usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 pow. 

usJug“wej + ń miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 

2 zatrudnionych. 

4. Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 38. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 26P/U o po-

wierzchni 0,848 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów “raz usJug łz wyJączeniem 

zamieszkania zbiorowego/. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,35 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome dwuspadowe; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ 45% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 20%; 

6) “b“wiązują “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren zamkniętyŁ 
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3Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny z ulicy 33KŚ-L (bez”“`redni“ lub ”“`redni“); 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - w wy”adku usJug za”ewnienie miejsc ”“st“j“wych w il“`ci ń na 5Ń m2 pow. 

usJug“wej + ń miejsce dla “s“by nie”eJn“s”rawnej, dla ”“z“staJych funkcji ń miejsce postojowe na 

2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 39. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 27ZI o po-

wierzchni 1,533 ha. 

1. Przeznaczenie - zieleL iz“lacyjnaŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) zakaz l“kaliz“wania budynków; 
2) charakter zieleni nie m“we naruszać zasad “b“wiązujących w “t“czeniu terenu zamknięteg“; 

3) wzdJuw granicy z jedn“stką funkcj“nalną 25PłU, w ”asie szer“k“`ci ń0 m - nasadzenia zieleni izola-

cyjnej wysokiej. 

3. Ochrona elementów `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie z § 4. 

4Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 40. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 28US/WS o po-

wierzchni 7,834 ha. 

1. Przeznaczenie - tereny s”“rtu i rekreacji “raz wód ”“wierzchni“wych `ródląd“wych z d“”uszcze-

niem usJug w zakresie zamieszkania zbiorowego i gastronomii. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna 0,80 ha; 

2) wys“k“`ć zabud“wy - do 10,5 m; 

3) geometria dachów - bez “graniczeL; 

4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej: 

d“ ń5% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

5) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - 60%; 

6) minimalna “dlegJ“`ć zabud“wy “d linii r“zgraniczających “bszaru k“lej“weg“ ń0 m, ponadto obowią-
zują d“datk“we “graniczenia wynikające z sąsiedztwa “bszaru k“lej“weg“ stan“wiąceg“ teren za-

mkniętyŁ 

3. Ochrona elementów `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie z § 4. 

4Ł źasady “bsJugi k“munikacyjnej: 

1) d“stę” d“ dróg ”ublicznych: 

teren d“stę”ny bez”“`redni“ lub ”“`redni“ z dróg k“munikacyjnych um“wliwiających d“jazd d“ l“kalizo-

wanej zabudowy, z wykluczeniem wjazdu z drogi krajowej nr 11; 

2) ”ark“wanie ”“jazdów - dla usJug s”“rtu i rekreacji za”ewnić min 20 miejsc postojowych w pasie te-

renu ”rzylegJym d“ ulicy Kaszubskiej, dla “biektów zamieszkania zbiorowego min. 1 miejsce postojo-

we na ń ”“kój g“`cinnyŁ 

5. Stawka procentowa jednorazowej opJaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 41. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29 KD-Z. 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy zbiorczej - ulica K“szaliLska (czę`ć)Ł 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) teren o powierzchni 0.542 ha; d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ związany ze zmianą zarządcy lub wJa`ci-

ciela drogi; 
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2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) droga jednojezdniowa o parametrach zgodnych z przepisami “drębnymi, d“”uszcza się ”r“wadzenie 
ruchu r“wer“weg“ ”“ wydziel“nych `ciewkach, zakaz umieszczania reklam; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala się; 

5) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ｭW IIIｬ - “b“wiązują ustalenia, “ których mowa 

w § 5. 

3Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30 KD-D. 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) teren o powierzchni 0.713 ha; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) droga jednojezdniowa z wydzielonymi pasami postojowymi, zakaz umieszczania reklam; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - nie “kre`la sięŁ 

3Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 43. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31 KDW. 

1. Przeznaczenie - dr“ga wewnętrznaŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) teren o powierzchni 0.148 ha; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ciąg ”iesz“-jezdny; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - nie “kre`la sięŁ 

3Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 44. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32 KD-D. 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) teren o powierzchni 0.452 ha; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) droga jednojezdniowa, zakaz umieszczania reklam; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - nie “kre`la sięŁ 

3Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 45. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33 KD-L. 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej - ulica 1-g“ Maja (czę`ć)Ł 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) teren o powierzchni 0.399 ha; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) droga jednojezdniowa, zakaz umieszczania reklam; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - nie “kre`la sięŁ 

3. Stawka procentowa jednorazowej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 46. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34 KD-D. 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 
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2Ł źasady ”“dziaJu ge“dezyjneg“: 

1) teren o powierzchni 0.152 ha; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) droga jednojezdniowa, zakaz umieszczania reklam; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - nie “kre`la sięŁ 

3Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 47. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35 KD-D. 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) teren o powierzchni 0.111 ha; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) droga jednojezdniowa, zakaz umieszczania reklam; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - nie “kre`la sięŁ 

3Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 48. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36 KDW. 

1. Przeznaczenie - dr“ga wewnętrznaŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu: 

1) teren o powierzchni 0,111 ha; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ciąg ”iesz“-jezdny; 

4) powierzchnia biologicznie czynna - nie “kre`la sięŁ 

3Ł Stawka ”r“cent“wa jedn“raz“wej “”Jaty za wzr“st wart“`ci nieruch“m“`ci - 0%. 

§ 49. Tereny wymagające zg“dy na ”rzeznaczenie gruntów r“lnych i le`nych na cele nier“lnicze i niele`neŁ 

ńŁ Obszar “kre`l“ny w § 1 ust. 1 uchwaJy byJ w miejscowym ”lanie “gólnym zagospodarowania 

przestrzennego miasta Szczecinek przeznaczony na cele nier“lnicze i niele`neŁ 

2. Na zmianę ”rzeznaczenia gruntów r“lnych i le`nych na cele nier“lnicze i niele`ne uzyskan“ zg“dy 
nastę”ującymi decyzjami: 

a) Ministra R“lnictwa i G“s”“darki vywn“`ci“wej z dnia 29 czerwca ń983 r. pismo nr GZU 

nr 0601/33233/83, 

b) Śyrekt“ra W“jewódzkieg“ Biura Ge“dezji i Terenów R“lnych z dnia 2ń li”ca ń983 ”ismo 

nr 4410/90/83. 

3Ł Obszar “kre`l“ny w § 1 ust. 1 uchwaJy, jest ”“J“w“ny w caJ“`ci w granicach administracyjnych 

miasta. Zgodnie z art. 5b ustawy “ “chr“nie gruntów r“lnych i le`nych w st“sunku d“ gruntów r“lnych 
”“J“w“nych w granicach administracyjnych miasta, nie st“suje się ”rze”isów ”“wywszej ustawyŁ 

§ 50. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 51. Traci m“c uchwaJa Nr XI/109/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 ”audziernika 2ŃŃ3 r. 

w s”rawie uchwalenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “bejmująceg“ teren ”“J“w“ny 
w Szczecinku ”“d nazwą NARUTOWICźA I (ŚzŁ UrzŁ W“jŁ źach“dni“”“m“rskieg“ z 2ŃŃ4 r. Nr 4, poz. 53). 

§ 52. 1. UchwaJa ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

2. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 3Ń dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Woje-

wództwa źach“dni“”“morskiego. 

Przew“dniczący Rady: 
WiesJaw Suchowiejko 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/401/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/401/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/401/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag wniesi“nych d“ ”r“jektu ”lanu 

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

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

Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

W dniu ń wrze`nia 2ŃŃ9 r. i ń4 wrze`nia 2ŃŃ9 r. zJ“w“n“ uwagi d“ ”r“jektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego ｭNarutowicza Iｬ w Szczecinku, “dn“szące się d“ terenów “znacz“nych na 
rysunku planu symbolami 17MN/U, 18MN/U, 20MN/U, 28US/WS i11U. 

S”“sób r“zstrzygnięcia uwagi jest zg“dny z ｭWykazem uwag wniesi“nych d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ 
wglądu ”r“jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoｬ, stan“wiącym integralna czę`ć 
dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XXXVIII/401/09 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

R“zstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek “ s”“s“bie realizacji za”isanych w ”lanie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą d“ 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; 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 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), 

Rada Miasta Szczecinek “kre`la nastę”ujący s”“sób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewy d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
mieszkaLców, stan“wią, zg“dnie z artŁ, 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 

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

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w planie, obejmują: trakt“wane jak“ za-

dania ws”ólne, inwestycje w granicach linii r“zgraniczających ”“szczególnych ulic, w tym bud“wę lub 
m“dernizację ulic wraz z “`wietleniem, uzbrojeniem podziemnym, `ciewkami rowerowymi, zielenią i “d-

powiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliw“`ć w r“zumieniu ”rze”isów “ “chro-

nie `r“d“wiska. 

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

lewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

 

L.p. Symbole terenów Przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 35KD-D 
przebudowa drogi publicznej dojazdowej wraz  
z niezbCdn> infrastruktur> w poszerzanym fragmencie 
pasa drogowego w rejonie ulicy Narutowicza. 

2 
30KD-D, 32KD-D, 
33KD-D, 34KD-D 

przebudowa drogi publicznej dojazdowej wraz  
z niezbCdn> infrastruktur> techniczn> 
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§ 3. O”is s”“s“bu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

ńŁ Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami, w tym ustawą Pra-

w“ bud“wlane, ustawą Praw“ zamówieL ”ublicznych, ustawą “ sam“rządzie gminnym, ustawą “ gospo-

darce komunalnej i ustawą Praw“ “chr“ny `r“d“wiskaŁ 

2Ł S”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się 
”“stę”em techniczno - technologicznym, zg“dnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki, 
okre`l“nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw“ “chr“ny `r“d“wiska (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z ”óunŁ zm.), “ ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3Ł Inwestycje z zakresu ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gaz“wych, energii elektrycznej, “kre`l“ne 
w § 2, realiz“wane będą w s”“sób “kre`l“ny w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.), “ ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególni“nych 
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finans“wanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zm.): 

1) wydatki majątk“we finans“wane z budwet miasta ustala się c“r“cznie w uchwale budwet“wej; 
2) wydatki majątk“we, których “kres realizacji ”rzekracza jeden r“k budwet“wy “kre`la Wiel“letni Plan 

Inwestycyjny uchwalany ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, “kre`l“ne w § 2 finans“wane będą ”rzez 
budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

2Ł źadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacyjnej, “kre`l“ne w § 2, będą realiz“wa-

ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za“”atrzeniu w w“dę 
i zbiorowym “d”r“wadzaniu `cieków (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 858) ze `r“dków wJasnych ”rzedsię-
bi“rstwa w“d“ciąg“w“ - kanalizacyjneg“, w “”arciu “ uchwalane ”rzez Radę Miasta wiel“letnie ”lany 
rozwoju i m“dernizacji urządzeL w“d“ciąg“wych i kanalizacyjnych (art. 2ń ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie bud“wy sieci elektr“energetycznych, gaz“wych i “`wietlenia finans“wane bę-
dą na ”“dstawie 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 ”óunŁ zm.). 
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UCHWAIA NR XXXVIII/266/09 

 RADY POWIATU W GRYFICACH 

 z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych niepublicznym oraz publicznym 

szk“J“m i ”lacówk“m “`wiat“wym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu 

i zakresu k“ntr“li ”rawidJ“w“`ci ich wyk“rzystaniaŁ 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sam“rządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 

ustawy z dnia 7 wrze`nia ń991 r. o systemie “`wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 

poz. 2703, Nr 281, poz. 2701; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 


