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2) zajęcia rozwijające ”lastyczne i muzyczne uzdolnienia dzieci, 

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze, umowliwiające dziecku osiągnięcie dojrzaJo`ci szkolnej, 
4) zabawy tematyczne, umowliwiające dziecku wJa`ciwy rozwój emocjonalny i s”oJeczny, 
5) o”ieka nad dziećmi w czasie, gdy nie są realizowane usJugi okre`lone w § 1. 

2Ł Od”Jatno`ć za korzystanie dziecka ze `wiadczeL, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysoko`ci 
8% minimalnego wynagrodzenia za ”racę, ustalonego na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w zaokrągleniu 
do ”eJnych zJotychŁ 

§ 3. SzczegóJowy zakres `wiadczeL realizowanych ”rzez Przedszkole Miejskie w Maszewie oraz od-

”Jatno`ci, o których mowa w § 2, okre`la umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przed-

szkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 

§ 4. Od”Jatno`ć rodzica (o”iekuna ”rawnego) za dane dziecko ustalana jest ”ro”orcjonalnie do zakre-

su `wiadczeL Przedszkola, z których korzysta dane dziecko zgodnie z umową, o której mowa w § 3, 

w stosunku do ”eJnego ”akietu wymienionych w § 2 `wiadczeLŁ 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Śyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Maszewie. 

§ 6. Traci moc uchwaJa Nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 czerwca 2007 r. 

w s”rawie o”Jat za `wiadczenia w Przedszkolu Miejskim w Maszewie 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od 1 wrze`nia 2010 r. 
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UCHWAIA NR VIII/N/1246/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNowe Miasto Potulicka 3ｬŁ 

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

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

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

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

z 2009 r. Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) Rada Miasta Szczecin uchwa-

la, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXIV/621/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭNowe Miasto 
- Potulickaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭNowe Miasto - Potulicka 3ｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 

Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 rŁ) uchwala się zmianę Miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego ｭNowe Miasto - Potulicka 3ｬ w Szczecinie na obszarze osiedla Nowe Miasto, zwa-

ną dalej zmianą ”lanuŁ 

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,79 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy - ul. Potulicką oraz terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ”rzy ulŁ Potulickiej, 

2) od wschodu - terenami kolejowymi, 
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3) od ”oJudnia - ul. Jana Henryka Śąbrowskiego, 
4) od zachodu - granicą terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ”rzy ulŁ ŚąbrowskiegoŁ 

3. Granice obszaru objętego zmianą ”lanu okre`la rysunek ”lanu w skali 1:1000, zwany dalej rysun-

kiem zmiany planu. 

4. Obszar zmiany planu obejmuje tereny elementarne: 

1) S.N.2022.MW,U o powierzchni 0,55 ha, 

2) S.N.2023.MW,U o powierzchni 0,23 ha, 

3) S.N.2039.E o powierzchni 0,004 ha. 

§ 2. Przedmiotem zmiany ”lanu są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugamiŁ 

§ 3. 1. Rysunek zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNowe Miasto ｦ Potu-

licka 3ｬ w Szczecinie w skali 1: 1000 stanowi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 
(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 rŁ) stanowi źaJącznik nr 2, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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

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

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar zmiany ”lanu stanowią tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

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

1) S - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy _ródmie`cie; 
2) N - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu Nowe Miasto; 

3) 2 - liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu; 

4) 2022, 2023, 2039 - liczba oznaczająca numery terenów elementarnych; 
5) symbol funkcji terenu oznaczający: 

a) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug; 
b) E - teren stacji transformatorowej. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze zmiany ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnegoŁ 

4. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

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

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej; 
6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnejŁ 

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

1) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie mowliwe ”owierzchnie terenu (n”Ł w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”Ł zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, zieleL 
w donicach); 
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2) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15ł0,4 kV, szafki teletechniczne 

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

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 

mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 
4) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku; 
5) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skraj-

nego obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę ob-

rys: parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, 
albo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu parteru przy 

czym do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich 
elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne 
(cofnięte) i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie 

(ogrody zimowe),  

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

mocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł;  

przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdują-
cych się ”oniwej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzie-

nek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe 
nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; do po-

wierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej wlicza się ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”o-

darczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł; 
6) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 

graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Re-

klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu zmiany planu; 

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

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowymŁ Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. 

Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o powierzchni do 0,3 m2; 

8) warto`ciowy drzewostan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz 

aleje i parki zabytkowe a takwe inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych 
cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów 
i ”arków), 

b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane n”Ł jodJy: nikko, Veitcha i kalifornijska, sosny: 

wóJta, Jeffreya i Banksa, `wierki: biaJy, Brewera i serbski, cy”ry`nik bJotny, metasekwoja chiLska, 
miJorząb dwudzielny, klony: nikkoLski i kolchidzki, oczary: wirginijski i ja”oLski, grujecznik ja”oL-
ski, grab amerykaLski, 

c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, 

jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - ”owywej101 cm, dąb, grab, buk, li”a, 
iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, magnolia - 

”owywej 51 cm; 

9) zamknięcie kom”ozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(gru”ą obiektów), uksztaJtowaniem ”owierzchni terenu lub zielenią wysoką, ”osiadające walory kom-

pozycyjne i estetyczne; 

10) zieleL izolacyjna - ”as zwartej zieleni wielo”iętrowej, w tym wysokiej (np. lasu lub zadrzewienia) 

o szeroko`ci dostosowanej do okre`lonej sytuacji ”rzestrzennej (minimum 10 m), zJowony z gatunków 
od”ornych na zanieczyszczenia, oddzielający funkcjonalnie i o”tycznie obiekty uciąwliwe od terenów 
sąsiednichŁ 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru planu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zakazuje się lokalizacji naziemnych stacji telefonii i stacji radiowych oraz wolno stojących masztów 
antenowych, 

2) do”uszcza się lokalizacje stacji telefonii na dachach, ”od warunkiem wbudowania urządzeL technicz-

nych w budynki. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji usJug ”owinny zamykać się w granicach dziaJki budow-

lanej; 

2) w związku z realizacją zagos”odarowania zgodnego z ”lanem do”uszcza się mowliwo`ć likwidacji 
zieleni stanowiącej zagos”odarowanie tymczasowe; 

3) w granicach dziaJek budowlanych do”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni; 
4) ”rzy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wzdJuw ulic ”rzewidzieć rozwiązania architektoniczne 

i konstrukcyjne Jagodzące lub eliminujące negatywne skutki sąsiedztwa tras komunikacyjnych; 
5) zakazuje się wycinki i ”rzesadzania warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stano-

wiącej element kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleniŁ źakaz nie obejmuje: 

a) rewaloryzacji zabudowy historycznej, 

b) realizacji nowych dróg i ulic wskazanych w ustaleniach szczegóJowych, 
c) cięć sanitarnych; 

6) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują w przypadku nowego zagospodarowania tymczasowego. 

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

1) w zabudowie wielorodzinnej zakazuje się lokalizacji garawy jednokondygnacyjnych na ”oziomie terenuŁ 
Zakaz nie dotyczy: 

a) zes”oJów garawy o minimalnej ilo`ci boksów garawowych - 5 sztuk, pod warunkiem uwytkowego 
wykorzystania dachów, 

b) zes”oJów garawy ”rzylegJych do budynku wielokondygnacyjnego, ”od warunkiem uwytkowego 
wykorzystania dachów; 

2) garawe blaszane ”rzeznacza się do likwidacji; 
3) zabudowę wzdJuw ulic realizuje się jako obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych; 
4) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wy-

kuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,20 m, innych elementów ”rogramu archi-

tektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszyst-

kich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy, ram” oraz elemen-

tów ws”artych na sJu”ach; 
5) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej; 
6) wysoko`ć budynku mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 

(z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych) do najwywszego ”unktu przekrycia dachu); 

7) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe w formie sezonowych ogródków gastronomicznych 
lokalizowanych bez”o`rednio ”rzy frontowej `cianie lokalu gastronomicznego; 

8) sezonowe ogródki gastronomiczne nalewy realizować bez obiektów kubaturowych; 

9) na terenach elementarnych S.N.2022.MW,U i SŁNŁ2023ŁMW,U do”uszcza się usJugi w zakresie: 

a) wypoczynku - dziaJalno`ć o`rodków s”ortowo - rekreacyjnych, basenów, boisk s”ortowych, lo-

dowisk, siJowni, o`rodków kulturalnych i rozrywkowych npŁ kręgielni, klubów bilardowych, czy-

telni, bibliotek itp. a takwe tereny s”ortowe, tereny zieleni ”rzeznaczone na cele wy”oczynkowe, 
b) obsJugi firm i klientów - dziaJalno`ć związana z obsJugą nieruchomo`ci, wynajem i wy”owyczanie, 

wynajęcie s”ecjalistów, badania, wdrowenia, dziaJalno`ć związana z ”rowadzeniem interesów: 
dziaJalno`ć ”rawnicza, biurowa, rachunkowo`ć, księgowo`ć, doradztwo, badanie rynku i opinii 

”ublicznej, ”o`rednictwo, dostarczanie informacji, s”orządzanie o”racowaL, reklama, usJugi rze-

czowe, n”Ł fotografowanie, ”oligrafia ”lakatowanie, urządzanie wystaw, ”akowanie, a takwe 
usJugi drobne n”Ł gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, na-

”rawa artykuJów ”rzeznaczenia osobistego i uwytku domowego, ”ralnia, szewc itp., 

c) handlu detalicznego o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, 

d) biznesu - dziaJalno`ć biurowa i centrów kongresowych, 
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e) gastronomii - dziaJalno`ć restauracji, kawiarni, herbaciarni, ”ubów, winiarni, drink barów, barów 
szybkiej obsJugi, cukierni, lodziarni, koktajlbarów, barów `niadaniowych, ”lacówek gastronomiczno 
- kulturalno - rekreacyjnych n”Ł klubów artystycznych, bilardowych it”Ł, 

f) turystyki - dziaJalno`ć biur i agencji turystycznych, biur ”odrówy, hoteli; 
10) do”uszcza się reklamy wbudowane; 
11) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojącychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku zmiany planu; 

2) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach terenów elementarnych; 
3) do”uszcza się w terenach elementarnych, w tym równiew w tych, w których ustalono zakaz ”odziaJu 

terenu, wydzielenie (takwe ”o obrysie budynku), Jączenie dziaJek, jeweli: 
a) sJuwy ono korekcie ich granic, 
b) umowliwia ”rzyJączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o”rawy warunków 

zagospodarowania, 

c) sJuwy ono wydzieleniu garawy ”odziemnychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego zmianą ”lanu z ukJadem zewnętrznym za”ew-

niać będą gJównie ulŁ Potulicka i Śąbrowskiego, które stanowić będą ”oJączenie z podstawowym 

ukJadem ulicznym; 
2) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę 

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

nika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięciaŁ Śo obliczania za”o-

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

L.p. Obiekt lub teren 
Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaunik ilo`ci 
miejsc 

parkingowych 

1 Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 

2 Sklepy 100 m² ”owŁ s”rzedawy 2 

3 Restauracje, kawiarnie, inne (z wyJączeniem  
barów mlecznych i  jadJodajni charytatywnych) 

10 miejsc konsump. 3 

4 Biura, urzędy, ”oczty, banki 100 m² ”owŁ uwytk*Ł 2 

5 Przychodnie i gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie, itp. 

1 gabinet 1 

6 UsJugi równe 50 m² ”owŁ uwytk*Ł 1 

7 Przedszkola,  miejsca dziennego pobytu dzieci 30 dzieci 1 

11 RzemiosJo  50 m² ”owŁ uwytkŁ* 1 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza się: 
”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwówŁ 

3) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to wynik za-

okrągla się, ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 0,5, natomiast koLcówki wywsze 
od 0,5, zaokrągla się w górę do liczby caJkowitej; 

4) wymogi w zakresie ”otrzeb na miejsca ”ostojowe nie obowiązują w przypadku: 

a) adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, 

b) zmiany s”osobu uwytkowania, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJującego ”o-

trzeby parkingowe do 1 miejsca postojowego. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 77 ｦ 9818 ｦ Poz. 1476 

 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej 

1) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego wyznaczają korytarze 
infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego 
terenu elementarnego; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci i lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza liniami rozgra-

niczającymi ulic na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
3) dopuszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone ”lanem ”rzezna-

czenie terenu; 

4) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejących i ”rojektowanych sieci wodociągowych zasilanych 
z istniejących magistrali i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych w terenach: S.N.2022.MW,U, 

SŁNŁ2023ŁMW,U oraz ulicach: Śąbrowskiego i PotulickiejŁ Śla magistrali wodociągowej o `rednicy 
600 mm nalewy ustanowić ”as techniczny o szeroko`ci 8 m od zabudowy licząc od skrajni rury ”o 
obu stronach; 

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

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obronie cywilnej, 

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

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
6) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją sanitarną do istniejącej ka-

nalizacji ogólnos”Jawnej w ulicach: Śąbrowskiego i Potulickiej; 

7) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją deszczową do istniejącej kanali-
zacji ogólnos”Jawnej w ulicach: Śąbrowskiego i Potulickiej; 

8) zaopatrzenie w gaz z istniejących i projektowanych sieci gazowych zasilanych z istniejącej sieci ga-

zowej w ulicy Potulickiej; 

9) zaopatrzenie w cie”Jo z istniejącej sieci cie”lnej w ulicy Potulickiej; 

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

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

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

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

12) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych sieci; 

13) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych posesjach; 

14) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
15) do”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w ”lanie funkcje; 
16) nowe i ”rzebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, chyba, we ustalenia 

szczegóJowe stanowią inaczej; 
17) do”uszcza się ”rzebudowę ”rzewodów infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rze-

biegów i budowę nowej sieci w granicach wydzielonych terenów elementarnychŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny S.N.2022.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków; 
3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 20%; 
2) w obszarze istniejących skar” ”otencjalnie zagrowonych ”rocesami erozyjnymi, zakazuje się dziaJalno`ci 

”owodującej uruchomienie tych ”rocesów, w szczególno`ci ”rowadzenia uzbrojenia ”odziemnego i in-

nych ”rac budowlanych naruszających stabilno`ć skar” w strefach ”otencjalnych ruchów masowychŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 40%; 
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2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wywej niw 17 metrów; 
3) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Śo”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane: 

a) o pow. min. 2500 m2; 

b) o szeroko`ci frontu dziaJki bez”o`rednio ”rzylegającej do drogi minŁ 50 m; 

c) o kącie nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bezpo-

`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego 90ºŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu ”o”rzez istniejący zjazd na ulicę Śąbrowskiego; 
2) ilo`ć miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: S.N.2022.MW,U, S.N.2023.MW,U i ul. Śąbrowskiego; 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji magistra-

li wodociągowej Ø 600 mm; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji elektro-

energetycznej linii kablowej 15 kV. 

§ 8. Teren elementarny S.N.2023.MW,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków; 
3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2. 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego 25%; 

2) w strefie krawędziowej korony skar”y zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej uruchomienie ”rocesów 
erozyjnych, w szczególno`ci ”rowadzenia uzbrojenia podziemnego i innych prac budowlanych naru-

szających stabilno`ć skar” w strefach ”otencjalnych ruchów masowych; 
3) do”uszcza się w”rowadzenie nasadzeL zieleni wysokiej, wielo”iętrowej tworzonej ”rzez rząd drzew 

i zakrzewieL wzdJuw wschodniej granicy terenu elementarnego, okre`lonej na rysunku zmiany ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 40%; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 6 kondygnacji, lecz nie wywej niw 20 m; 

3) zamknięcie osi widokowej ulŁ Potulickiej w formie budynku z ”rzejazdem bramowym, umowliwiającym 
zachowanie istniejącego ciągu ”ieszego ”omiędzy ulŁ Potulicką a ŚąbrowskiegoŁ Śo”uszcza się od-

stą”ienie od ”rzejazdu bramowego w przypadku wyznaczenia w granicach dziaJki niezalewnego ciągu 
”ieszego Jączącego ulŁ Potulicką z ul. Śąbrowskiego; 

4) wej`cia do lokali usJugowych realizuje się na ”oziomie chodników; 
5) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany planu. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulicy Potulickiej iłlub ”o”rzez teren SŁNŁ2022ŁMW,U; 
2) ilo`ć miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 

`cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w tere-

nie S.N.2023.MW,U i ul. Potulickiej; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji magistrali 

wodociągowej Ø 600 mm; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 9. Teren elementarny S.N.2039.E 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się obsadzenie granic terenu zielenią niskąŁ 

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

1) zakazuje się lokalizacji reklam; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od stację transfor-

matorowąŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga od terenu SŁNŁ2028ŁKŚŁŚ ”o”rzez teren SŁNŁ2022ŁMW,UŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy i remontu. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 10. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30% dla terenów objętych zmianą 
planu. 

§ 11. Na obszarze objętym zmianą ”lanu uchwaloną niniejszą uchwaJą traci moc uchwaJa Nr III/17/06 

Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Szczecina w rejonie ｭNowe Miasto - Potulickaｬ (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r. Nr 3, 

poz. 59). 

§ 12. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi MiastaŁ 

§ 13. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Bazyli Baran 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VIII/N/1246/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIII/N/1246/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/N/1246/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNowe Miasto - Potulickaｬ 
w Szczecinie ”od nazwą ｭNowe Miasto - Potulicka 3ｬ 

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

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

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

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

z 2009 r. Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) okre`la się nastę”ujący s”o-

sób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. W granicach niniejszego ”lanu brak terenów elementarnych, na których wystę”ują inwestycje 
celu publicznego, w których za”isane zostaJyby inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewące 
do zadaL wJasnych gminyŁ 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VIII/N/1246/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭNowe Miasto - Potulicka 3ｬ w Szczecinie 

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, ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

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

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

z 2009 r. Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) Rada Miasta Szczecin uchwala, 

co nastę”uje: 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNowe Miasto - Potulickaｬ pod 

nazwą ｭNowe Miasto - Potulicka 3ｬ w Szczecinie, wyJowono do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowiskoŁ WyJowenie odbyJo się w terminie - od 8 marca 2010 r. do 30 marca 2010 r. 

W okresie ”rzeznaczonym na skJadanie uwag do zmiany ”lanu, wniesiono odpowiednio do dnia 13 kwietnia 

2010 r. - jedną uwagę, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-

prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ uwagę w dniu 30 kwietnia 2010 r. 

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

1) Uwaga dotycząca obsJugi komunikacyjnej z ulicy Śąbrowskiego dla dziaJki nr 4/32 z obrębu 1051 
”oJowonej ”rzy ulŁ Potulickiej. 

Uwaga uwzględniona: Śo”uszczono mowliwo`ć obsJugi komunikacyjnej z ul. Śąbrowskiego ”o”rzez teren 
elementarny S.N.2022.MW,U. 
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