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Teren ”rzeznaczony jest ”od zabudowę wielorodzinną niskiej intensywno`ci, o wys. do 12,5 m, nawiązu-

jącą do juw istniejącejŁ źabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem usJug wbudowanych zo-

staJa ”rzewidziana od ulŁ IukasiLskiego i zas”okaja ona ”otrzeby tego terenuŁ Ponadto uwzględniona zo-

staJa uwaga ws”ólnoty mieszkaniowej, dotycząca lokalizacji wyJącznie zabudowy mieszkaniowej na 
przedmiotowym terenie i zachowania charakteru wnętrza zabudowy wielorodzinnej juw istniejącej, jako 
kameralnej enklawy (teren wewnątrz zabudowy mieszkaniowej zagos”odarowany z uwzględnieniem ”o-

trzeb rekreacji mieszkaLców, ”lac zabaw it”Ł)Ł 

2) Uwaga dotycząca caJego obszaru ”lanu oraz terenu elementarnego źŁKŁ2003ŁMN,U, dziaJki 9ł10, 
9/8, 9/9, 9/7, 9/6, 9/5, 9/4, 9ł3 obręb 2045: 

ｦ sprzeciw przeciwko projektowanemu zapisowi w miejscowym ”lanie: ｭŚo”uszcza się zabu-

dowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanejｬ; 
ｦ do”isanie do § 9 ust. 3 pkt 6 c: 

ｭc) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy, z zaleceniem zachowania istniejącego budynku gos”odarczego 
”rzylegającego do elewacji tylnej, z mowliwo`cią jego ”rzebudowy - wyburzenia górnej kondygnacjiŁｬ 

Uwaga uwzględniona w zakresie dotyczącym budynku gos”odarczego ”rzylegającego do elewacji tylnej 
budynku przy ul. Szerokiej 49, jednak za”isy ”rojektu ”lanu nie ulegJy zmianie, gdyw za”is o zaleceniu 

zachowania istniejącego budynku gos”odarczego nie wyklucza mowliwo`ci ”rze”rowadzenia wymienio-

nych w uwadze prac. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie do”uszczenia zabudowy bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowla-

nej. Zapis o mowliwo`ci lokalizowania zabudowy na granicy dziaJki budowlanej ”odyktowany jest s”ecyfi-
ką obszaru ”lanu, jest to teren z zachowanymi obiektami historycznymi, z tradycyjnymi ”odziaJami 
i s”osobem zabudowy dziaJekŁ Jednym z zadaL ”lanu jest ochrona i kontynuacja tego sposobu zabudowy, 

co wiąwe się mŁ inŁ z mowliwo`cią lokalizacji zabudowy na granicy dziaJki budowlanejŁ 
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UCHWAIA NR LIIł1373ł10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 25 ”audziernika 2010 rŁ 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWielgowo-Śunikowoｬ 
w Szczecinie. 

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

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

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, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin uchwala, co 

nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXXIII/820/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWielgowo-

Śunikowoｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego miasta Szczecin uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listo-

pada 2008 r. uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWielgowo-Śunikowoｬ 
w Szczecinie na obszarze Osiedla Wielgowo-SJawociesze, w dzielnicy PrawobrzeweŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 144,0 ha z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) od ”óJnocy - ulica Tczewska, 
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2) od wschodu - zachodni brzeg cieku CheJszcząca, 
3) od ”oJudnia - ”óJnocna granica terenów kolejowych linii kolejowej relacji Szczecin - Stargard SzczeciLski, 
4) od zachodu - Autostrada A6. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la źaJącznik nr 1 do Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭWielgowo-Śunikowoｬ w Szczecinie w skali 1:2000, skJadający się z arkusza nr 1 zwany 

dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.W.4001.ZL - pow. 31,62 ha; 

2) D.W.4002.ZL - pow. 27,81 ha; 

3) D.W.4003.E - pow. 0,62 ha; 

4) D.W.4004.P,U,E - pow. 12,56 ha; 

5) D.W.4005.P,U,E - pow. 25,86 ha; 

6) D.W.4006.P,U,WS,E - pow. 10,10 ha; 

7) D.W.4007.U,E - pow. 18,45 ha; 

8) D.W.4008.KS - pow. 0,25 ha; 

9) D.W.4009.WS - pow. 0,18 ha; 

10) D.W.4010.KD.G - pow. 3,60 ha; 

11) D.W.4011.KD.Z - pow. 3,46 ha; 

12) D.W.4012.KD.L - pow. 3,04 ha; 

13) D.W.4013.KD.D - pow. 0,20 ha; 

14) D.W.4014.KD.D - pow. 0,37 ha; 

15) D.W.4015.KD.L - pow. 1,76 ha; 

16) D.W.4016.KD.D - pow. 0,66 ha; 

17) D.W.4017.ZI - pow. 1,88 ha; 

18) D.W.4018.U - pow. 1,05 ha; 

19) D.W.4019.U - pow. 0,27 ha; 

20) D.W.4020.WS - pow. 0,29 ha; 

 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny funkcji: ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, usJug, obsJugi ko-

munikacji, wewnętrznej komunikacji kolejowej, zieleni le`nej, komunikacji drogowej i infrastruktury tech-

nicznejŁ Regulacje ”lanu obejmują ”eJną ”roblematykę okre`loną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWiegowo-Śunikowoｬ w Szczeci-

nie w skali 1:2000 stanowi źaJącznik nr 1 skJadający się z arkusza nr 1 będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 
w skali 1:10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) 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 miasta oraz zasadach ich finansowania stanowi źaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie oraz 
równe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych wystę”ują wy-

dzielenia wewnętrzne, dla których ustalono odrębne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

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

1) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy miasta Prawobrzewe - D; 

2) litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu administracyjnym Wielgowo-SJawociesze - W; 
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3) liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu - 4; 

4) liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie - 001, 002ｱ; 

5) symbole literowe ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 
a) P,U,E - teren ”rodukcji usJug i skJadów, stacje transformatorowe, 
b) P,U,WS,E - teren ”rodukcji, usJug, wód ”owierzchniowych `ródlądowych, stacje transformatorowe, 
c) KS - teren parkingu, 

d) U - teren usJug, 
e) U,E - teren usJug i stacji transformatorowych, 

f) WS - teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych, 
g) ZL - teren zieleni le`nej, 
h) ZI - teren zieleni izolacyjnej, 

i) E - teren elektroenergetycznej stacji zasilającej wysokiego na”ięcia, 
j) KD.G - teren drogi publicznej - ulica gJówna, 
k) KD.Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, 

l) KD.L - teren drogi publicznej - ulica lokalna, 

m) KD.D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa. 

3. W obszarze terenów elementarnych wystę”ują wydzielenia wewnętrzne, dla których ustalono od-

rębne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

4. Tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie w s”osób nastę”ujący: 

1) 1 - liczba okre`lająca kolejny numer wydzielenia w terenie elementarnym, 

2) IT - symbol literowy ”rzeznaczenia terenu uwyty w ”lanie oznaczający ”as techniczny dla przebiegu 

sieci inwynieryjnych, 
3) KKW - symbol literowy ”rzeznaczenia terenu uwyty w ”lanie oznaczający teren wewnętrznej komuni-

kacji kolejowej. 

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

wiązują w granicach caJego ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują w granicach terenu elementarnego. 

6. Ustalenia szczegóJowe 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 komunikacyjne; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnejŁ 

7. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJoweŁ 

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

1) gatunki nie”owądane ro`lin - eks”ansywne gatunki ro`lin wy”ierające rodzimą florę, które nie mogą 
być stosowane w nasadzeniach na terenach zieleni publicznej, w lasach oraz na terenach zachowują-
cych ciągJo`ć ”rzestrzenną z lasami, stanowiska tych ro`lin ”owinny być zwalczane i eliminowane 

”odczas cięć sanitarnych i innych zabiegów hodowlanych w drzewostanach (zawarte w lasach drze-

wostany tych gatunków nalewy ”rzebudowywać); do nie”owądanych gatunków ro`lin w granicach ni-

niejszego ”lanu zalicza się inwazyjne gatunki drzew, krzewów i bylin, w szczególno`ci: klon jesiono-

listny, rdestowiec sachaliLski i ja”oLski oraz niecier”ek gruczoJowaty i ”rzylądkowy; 
2) mieszkanie funkcyjne - mieszkanie integralnie związane z prowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą dla: 

wJa`ciciela ”odmiotu gos”odarczego, strówa lub technologa, o ile dziaJalno`ć wymaga caJodobowego 
nadzoru, na dziaJce ws”ólnej z ”rowadzoną dziaJalno`ciąŁ Śo”uszcza się najwywej dwa mieszkania 
(w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku ws”ólnym z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odar-

czą), ”rzy czym Jączna ”owierzchnia uwytkowa mieszkaL nie mowe ”rzekraczać Jącznej ”owierzchni 
uwytkowej wykorzystywanej na cele dziaJalno`ci gos”odarczej; 

3) 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 i inne 

urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 
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4) Le`ny Kom”leks Promocyjny ｭPuszcze SzczeciLskieｬ - lasy, na których ”rowadzona jest wielofunk-

cyjna i zrównowawona gos”odarka le`na o”arta na integracji celów trwaJej gos”odarki le`nej i aktyw-

nej ochrony ”rzyrodyŁ Śominującymi zbiorowiskami są: bór mieszany sosnowo-dębowy; wyzna buczy-

na niwowa (buczyna ”omorska) i kwa`na buczyna niwowa, Jęg wierzbowo-to”olowy, grąd subatlan-

tycki dębowo-grabowy; ols ”orzeczkowy, ols turzycowy, Jozowisko, czyli zaro`la z wierzbami szarą 
i ”ięcio”ręcikową; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

6) 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 al-

bo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; do ”o-

wierzchni 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 zi-

mowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz ”owierzchnię obiek-

tów ”omocniczych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł; 
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) 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 planu; 

9) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-

”owiednimi terenami ”ozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych; 
SZM jest obszarem chronionym w planie poprzez specjalne rygory oznaczone w ustaleniach; 

10) warto`ciowy drzewostan - ”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 lasami i parkami oraz 

z wyjątkiem zadrzewieL tworzonych ”rzez gatunki nie”owądane), 

b) drzewa i krzewy gatunków ”rawnie chronionych lub stanowiące ”omniki ”rzyrody, aleje i parki 

zabytkowe, 

c) drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: 

ｦ ”owywej 200 cm: kasztanowiec, topola, wierzba, 

ｦ ”owywej 100 cm: brzoza, buk, daglezja, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), grab, jesion, 
klon (z wyjątkiem klonu jesionolistnego), li”a, modrzew, olsza, sosna `wierk, 

ｦ ”owywej 50 cm: cy”rysik, gJóg, jarząb, leszczyna, wiąz, wywotnik, 
d) ”onad ”ięcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyjątkiem: 

ｦ gatunków nie”owądanych i inwazyjnych, 

ｦ gatunków wymienionych w bazie ｭGatunki obceŁ Polska baza danychｬ Instytutu Ochrony 
_rodowiska PAN, 

ｦ ”os”olitych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, daglezji, forsycji, ja`minowców, 
kasztanowca, kolcowoju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, `wierków, 
tawuJ i tawuJowca, to”oli, winobluszczy, wylistek i wywotników, 

e) drzewa dziuplaste nie stanowiące zagrowenia dla bez”ieczeLstwa ludzi i mienia; 

11) zorganizowana zieleL ”ubliczna - zieleL urządzona wy”eJniająca ”rzestrzenie o dostę”no`ci ”ublicznej, 
w szczególno`ci tworząca ”arki, skwery, zieleLce, aleje, a takwe stanowiąca elementy kompozycji 

ciągów ulicznych i ”laców n”Ł sz”alery drzew, wywo”Joty, rabaty kwiatowe it”Ł 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowychŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) tereny le`ne, obszar zieleni izolacyjnej, teren ŚŁWŁ4018ŁU oraz fragment terenu ŚŁWŁ4004ŁP,U,ś obej-

muje się Systemem źieleni Miejskiej; 
2) w odniesieniu do ro`lin, zwierząt oraz ich siedlisk, ”odlegających ochronie gatunkowej, które mogą 

zostać naruszone lub ”rzeksztaJcone w wyniku realizacji ”lanu, nalewy ”ostę”ować zgodnie z przepi-

sami o ochronie przyrody; 

3) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element 
kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni, za wyjątkiem: 
a) cięć ”ielęgnacyjnych, cięć wykonywanych w ramach realizacji ”lanu urządzenia lasu, 
b) niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową ulic, 
c) niezbędnej wycinki drzew związanych z realizacją obiektów budowlanych, inwynieryjnych urzą-

dzeL sieciowych i sieci inwynieryjnych, 
d) wycinki dopuszczonej w ustaleniach szczegóJowych; 

4) zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin oraz gatunków ro`lin niezgodnych z sie-

dliskiem; istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków nie”owądanych lub niezgodnych 
z siedliskiem nalewy sukcesywnie eliminować i zastę”ować gatunkami rodzimymi; 

5) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej ”ogorszenie stosunków wodnych i zanieczyszczania `rodowiska 
gruntowo-wodnego ”owywej ”oziomu ustalonego w prze”isach odrębnych; 

6) zakazuje się kanalizowania cieku ｭvoJnierska Strugaｬ z wyjątkiem ”rze”ustów ”od drogami ”ublicznymi; 
7) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-

weL i uciąwliwo`ci okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, wznoszenie budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasięgu zagroweL i uciąwliwo`ci, do”uszcza się ”od warunkiem za-

stosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąwliwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego 
w przepisach; ustalenia obowiązują równiew w przypadku nowego zagospodarowania tymczasowego 

i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
8) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrznymi liniami elektro-

energetycznymi wysokiego napięcia 110 kV; 

9) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-

sowego; 

10) ustala się utrzymanie istniejącego drenawu melioracyjnego; w przypadku kolizji z zagospodarowaniem 

terenu do”uszcza się jego ”rzebudowę, rozbudowę, remont i ”odJączenie do kanalizacji deszczowejŁ 

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

1) linie zabudowy nie ograniczają sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 
2) w obszarze lasu dopuszcza się lokalizację wyJącznie: 

a) obiektów związanych z gos”odarką le`ną, 
b) niezbędnych obiektów inwynieryjnych i sieci inwynieryjnych; 

3) do”uszcza się lokalizację nowych i ”rzedJuwanie lokalizacji istniejących reklam wolno stojących lub 
wbudowanych poza terenami le`nymi (okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych symbolem źL); 

4) lokalizację reklam wolno stojących w ”asie drogowym warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL 
dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu drogowym; 

5) do”uszcza się obecne uwytkowanie terenu oraz zachowanie i ada”tację zainwestowania i uwytkowania 
niezgodnego z ”lanem, lecz istniejącego legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, do czasu 
zapotrzebowania terenu na cele zgodne z planem; 

6) do”uszcza się realizację nowych obiektów tymczasowych niezbędnych do kontynuacji dotychczaso-

wego uwytkowania terenu niezgodnego z przeznaczeniem terenu - do czasu zmiany zagospodarowa-

nia terenu zgodnej z ustaleniami niniejszego planu; 

7) lokalizację obiektów maJej architektury uznanych za niezbędne oraz innych obiektów stanowiących 
wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego n”Ł: budki telefoniczne, wiaty ”rzystankowe, kio-

skowiaty, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe, Jawki ”arkowe, lam”y, ”omniki, formy ”lastyczne it”Ł wa-

runkuje się: 
a) dostosowaniem do istniejącego krajobrazu i stylistyki otaczającej zabudowy, 
b) nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umiesz-

czania znaków i sygnaJów drogowych; 
8) ustala się strefę W II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczoną 

na rysunku planu, w obrębie której do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w prze-

”isach dotyczących ochrony zabytków; 
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9) ustala się strefę W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczoną 
na rysunku planu, w obrębie której do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w prze-

”isach dotyczących ochrony zabytków; 
10) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego niezgodnego z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem: 

a) za”leczy budowy związanej z realizacją inwestycji dla innych dziaJek budowlanych, 
b) zastosowania rozwiązaL ”rzej`ciowych związanych z realizacją ”lanu n”Ł ”laców manewrowych, 

bocznic kolejowych, 

c) rozwiązaL do”uszczonych w ustaleniach szczegóJowych ”lanu, 
d) infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) ”laców i dojazdów urządzonych jako zagos”odarowanie tymczasowe nie uznaje się za dostę” do dro-

gi ”ublicznej dla terenów ”rzylegJych; 
3) zakazuje się wydzielania dziaJek ”o obrysie budynków; 
4) przebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu; 

5) do”uszcza się scalenie dziaJek ”oJowonych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-

szenia ich ”owierzchni lub umowliwienia dokonania nowego ”odziaJu zgodnego z ustaleniami szczegó-
Jowymi ”lanu; 

6) okre`lone w ustaleniach szczegóJowych zasady ”arcelacji nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 
budowlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych, obiektów inwynieryjnych, infrastruktury teleko-

munikacyjnej, urządzeL technologicznych, dróg wewnętrznych i bocznic kolejowych. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych, ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 
będą ulice: 
a) ulica D.W.4010.KD.G - ”oJączenie z Autostradą A6 ”rzez węzeJ ｭTczewskaｬ ”oJowony ”oza gra-

nicami ”lanu, ”rzylegający do ”óJnocno-zachodniego narownika obszaru ”lanu, wylot z miasta 

w kierunku ”óJnocnym, ”owiązanie z międzyodrzem i lewobrzewną czę`cią miasta; 
b) ciąg ulic: ŚŁWŁ4010ŁKŚŁG i D.W.4011.KD.Z (tzw. Trasa Nowoprzestrzenna) - ”oJączenie z osie-

dlami Śzielnicy Prawobrzewe, wylot z miasta w kierunku zachodnim i ”óJnocnym; 
3) zakazuje się obsJugi komunikacyjnej z terenu Autostrady A6 ”oJowonej bez”o`rednio za zachodnią 

granicą ”lanu; 
4) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsię-

wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania liczby miejsc ”ostojowych, obliczoną na 
podstawie podanych w ustaleniach szczegóJowych wskauników za”otrzebowania na miejsca ”osto-

jowe; ”otrzeby ”arkingowe nalewy ustalać dla ”oszczególnych dziaJek budowlanych stosownie do ich 

przeznaczenia i sposobu zabudowy; 

5) rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunku-

je się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych, nie mniej-

szej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia, 
a którą oblicza się na ”odstawie wskauników za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe ”odanych 
w ustaleniach szczegóJowych; 

6) wymogi okre`lone w pkt 4 i 5 nie obowiązują w przypadku: 

a) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego, takwe 
tymczasowego wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe do 3 miejsc ”ostojowych, 

b) obiektów lub terenów wywoJujących ”otrzeby ”arkingowe do 1 miejsca ”ostojowego; 
7) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub 

zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika 
z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; 
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8) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego na chodniku pod warunkiem nie powodo-

wania ograniczeL w ruchu pieszych; 

9) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów ”rzyjmuje się wskauniki liczby 
miejsc postojowych podanych w ustaleniach szczegóJowych; 

10) pokazane na rysunku planu przebiegi `ciewek rowerowych są ”rzebiegami ”rzybliwonymi chyba, we 
będą u`ci`lone w ustaleniach szczegóJowych dla terenów elementarnych; 

11) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych wskazanych na rysunku ”lanu do”uszcza się ”rowadzenie 
`ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic oraz wydzieleL wewnętrznych oznaczonych na rysunku symbolem IT wyzna-

czają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu, 

z zastrzeweniem ”kt 16; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego, z zastrzeweniem ”kt 16; 

3) zakazuje się, z zastrzeweniem ”kt 16, lokalizacji nowych inwynieryjnych obiektów budowlanych nie 
związanych z funkcją autostrady w odlegJo`ci do 50,0 m od skrajnej zewnętrznej krawędzi jezdni au-

tostrady, przy czym zakaz nie dotyczy: 

a) przebudowy, rozbudowy, remontu i likwidacji istniejących, 
b) realizacji odcinka nowej linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia 110 kV oznaczonego na ry-

sunku planu; 

4) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i nowej sieci wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej Ø 180 - 250 

mm ”oza obszarem ”lanu na terenie osiedla WielgowoŁ Śo”uszcza się zasilanie w wodę z lokalnego 

ujęcia wody i hydroforni istniejących uwytkowników do czasu ”odJączenia do sieci wodociągowej; 
5) system wodociągowy nalewy realizować: 

a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej, 
b) z uwzględnieniem za”ewnienia wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owa-

rowych; 

6) od”rowadzanie `cieków sanitarnych systemem grawitacyjno - tJocznej kanalizacji sanitarnej do nowej 
gJównej ”rze”om”owni `cieków na terenie Wielgowa - SJawociesza i dalej ”rzetJoczenie do kolektora 

ｭFｬ ”rzy ulicy Kurzej lub ”o”rzez istniejącą ”rze”om”ownię `cieków ｭTartacznaｬ do kolektora ｭFｬ 
i dalej do oczyszczalni `cieków ｭźdrojeｬŁ Śo czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do”uszcza się od-

”rowadzanie `cieków sanitarnych z terenów: Ś.W.4004.P,U,E, D.W.4018.U, D.W.4019.U do indy-

widualnych i lokalnych zbiorników bezod”Jywowych; 
7) od”rowadzanie wód o”adowych kanalizacją deszczową ”o ”odczyszczeniu w piaskownikach i separa-

torach substancji ro”o”ochodnych do cieków CheJszcząca i voJnierska Struga. Do czasu realizacji ka-

nalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z terenów: ŚŁWŁ4004ŁP,U,ś, 
D.W.4018.U, D.W.4019.U do indywidualnych i lokalnych zbiorników umowliwiających gromadzenie 
wód o”adowych; 

8) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i nowej sieci gazowej `redniego ci`nienia zasilanej z magistrali gazo-

wej Ø 315 mm ”oza obszarem ”lanu (osiedle Wielgowo); 
9) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ energii wykorzystujących: niskoemisyjne 

instalacje grzewcze na paliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa 
energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJniają-
cych warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie z przepi-

sami prawa geologicznego i górniczego; 
10) do”uszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych uródeJ wytwarzających w skojarzeniu cie”Jo i ener-

gię elektryczną; 
11) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii napowietrznych 

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

12) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV, w obszarze ”lanu, ”rzewidziana czę`ciowo do likwida-

cji i budowy jako sieć kablowa w nowej lokalizacji; 

13) nowa elektroenergetyczna stacja zasilająca wysokiego na”ięcia 110ł15 kV zasilana linią elektroener-

getyczną 110 kV; 

14) na”owietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, ozna-

czona na rysunku planu; 
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15) nowa linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczona na 
rysunku planu; 

16) do”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w ”lanie nie dotyczą sieci i infra-

struktury telekomunikacyjnej; 

17) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; do”uszcza się 
”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiektów 
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 

18) ustala się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach zlokalizowanych na ”oszczególnych 
posesjach a nastę”nie wywowenia ich na skJadowisko od”adów staJych, s”osób gromadzenia od”a-

dów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
19) nowe i istniejące do ”rzebudowy sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, o ile ustalenia 

szczegóJowe nie stanowią inaczej; 
20) do”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w planie funkcje; 

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

ciągowa 90 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

22) do”uszcza się ”rzebudowę sieci infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rzebiegów 
i budowę nowej sieci na odcinku ”rzebudowywanej infrastruktury w granicach wydzielonego terenu 

elementarnego, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczejŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny D.W.4001.ZL 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na; 
2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami; 

3) w granicach obszaru na terenie wydzielenia wewnętrznego 1.IT przeznaczenie terenu: pas techniczny 

dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnych, w granicach którego do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktu-

ry technicznej, z zastrzeweniem § 6 ust. 6 pkt 3; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu; 

2) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasu; 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z planem urządzenia lasu oraz z programem 

gospodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam; 
3) czę`ci terenu objęte strefą W II oraz strefą W III ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczonymi 

na rysunku ”lanu; obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 8 i 9; 

4) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 120 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 
lotniczego, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi i ograniczeniami do”uszczalnej wysoko`ci obiektów bu-

dowlanych, okre`lonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Szczecin-ŚąbieŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”otrzebami gos”odarki le`nej; 
2) do”uszcza się wydzielenie dziaJki dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnych. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJugę terenu realizuje się od ulicy ŚŁWŁ4012ŁKŚŁLŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się w obszarze korytarza technicznego 1ŁIT ”rzebudowę, rozbudowę, i remont napo-

wietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczo-

nej na rysunku planu; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę i remont napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV; 
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3) nowa linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 110 kV, w granicach korytarza technicznego 1.IT, 

zasilająca nową elektroenergetyczną stację zasilającą wysokiego na”ięcia 110ł15 kV. 

§ 8. Teren elementarny D.W.4002.ZL 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL le`na; 
2) obszar gos”odarki le`nej wykorzystywany zgodnie z jej potrzebami; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku ”lanu; 
2) nakazuje się zachowanie ro`linno`ci le`nej oraz ”ielęgnację i ochronę lasuŁ 

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

1) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zgodne z ”lanem urządzenia lasu oraz z programem 

gospodarczo-ochronnym Le`nego Kom”leksu Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam; 
3) czę`ci terenu objęte strefą W II oraz strefą W III ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczonymi 

na rysunku ”lanu; obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 8 i 9. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z potrzebami gos”odarki le`nejŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJugę terenu realizuje się od ulic: ŚŁWŁ4011ŁKŚŁź, ŚŁWŁ4012ŁKŚŁL, ŚŁWŁ4015ŁKŚŁLŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont studni wierconej; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę i remont napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

§ 9. Teren elementarny D.W.4003.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: elektroenergetyczna stacja zasilająca wysokiego na”ięcia 110ł15 kV; inwestycja 

celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 25% ”o-

wierzchni dziaJkiŁ 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 70%; 
3) wysoko`ć zabudowy kubaturowej zgodnie z wymogami technologicznymi; 

4) nie ogranicza się wysoko`ci wolno stojących masztów oraz obiektów i urządzeL technicznych, w tym 

zes”oJów antenowych na dachach budynkówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z ”rzeznaczeniem terenu okre`lonym w pkt 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJugę terenu realizuje się od ulicy ŚŁWŁ4014ŁKŚŁŚŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) nowa elektroenergetyczna stacja zasilająca wysokiego na”ięcia 110ł15 kV zasilana linią elektroener-

getyczną 110 kV; 

2) zaopatrzenie w wodę, oraz od”rowadzanie `cieków w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenie 

D.W.4014.KD.D. 
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§ 10. Teren elementarny D.W.4004.P,U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obiekty ”rodukcyjne, skJady, magazyny, obiekty usJugowe, bazy trans”ortowe, 
stacje transformatorowe; 

2) na obszarze wydzielenia wewnętrznego 1ŁKKW oznaczonego na rysunku ”lanu, ustala się ”rzezna-

czenie terenu: wewnętrzna komunikacja kolejowa z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) na obszarze wydzielenia wewnętrznego 1ŁKKW do”uszcza się: 
a) ”rzebudowę ukJadu bocznic - w tym czę`ciową likwidację bocznic, 
b) zabudowę zgodną z ”rzeznaczeniem okre`lonym w pkt 1, 

 w dostosowaniu do wymagaL funkcjonowania systemu bocznic; 
4) do”uszcza się usJugi mŁinŁ w zakresie: 

a) logistyki, transportu, utrzymania ruchu, telekomunikacji, 

b) administracji, 

c) dziaJalno`ci socjalnej towarzyszącej gJównej funkcji terenu, 
d) handlu detalicznego i hurtowego, 

e) rzemiosJa; 
5) do”uszcza się lokalizację obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”oniwej 2000 m2; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu objęta Systemem źieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 
a) na terenie wydzielenia wewnętrznego 1ŁKKW: 0% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) w granicach Systemu źieleni Miejskiej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) poza granicami Systemu Zieleni Miejskiej i ”oza terenem wydzielenia wewnętrznego 1ŁKKW: 

25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu z wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych, 
b) niezbędnej wycinki drzew kolidujących z rozbudową istniejących i usytuowaniem nowych obiek-

tów budowlanych oraz urządzeL technicznych, instalacji inwynieryjnych, komunikacji wewnętrznej 
drogowej lub kolejowej; 

4) w nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, ty”owe dla Le`nego Kompleksu 

Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ; 
5) wzdJuw istniejących otwartych rowów melioracyjnych oraz w pasach terenu 1,5 m od granic rowów; 

obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów hydrotechnicznych, 
b) zakaz przegradzania i kanalizacji, 

c) zachowanie dostę”u w celu konserwacji, 

d) zakaz nasadzeL drzew i krzewówŁ 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m; 

3) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 120 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagaL ruchu 
lotniczego, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi i ograniczeniami do”uszczalnej wysoko`ci obiektów bu-

dowlanych, okre`lonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Szczecin-Śąbie; 
4) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej: 
a) 50% w granicach Systemu Zieleni Miejskiej, 

b) 65% poza granicami Systemu Zieleni Miejskiej, 

6) do”uszcza się sytuowanie obiektów budowlanych bez”o`rednio na granicy z terenem D.W.4005.P,U,E. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 2000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej 20 m; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: dowolny. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulic: ŚŁWŁ4012ŁKŚŁL, ŚŁWŁ4013ŁKŚŁŚ, ŚŁWŁ4014ŁKŚŁŚ; 
2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych do oblicza-

nia potrzeb parkingowych: 

a) zakJady ”rodukcyjne: 1 miejsce ”ostojowe ł 5 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
b) ”lace skJadowe, magazyny: 1 miejsce ”ostojowe ł 2 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
c) rzemiosJo: 1 miejsce ”ostojowe ł 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 

d) sklepy: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
e) biura: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
f) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów do obliczania ”otrzeb ”ar-

kingowych: 

a) zakJady ”rodukcyjne: 1 miejsce ”ostojowe ł 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
b) ”lace skJadowe, magazyny: 1 miejsce ”ostojowe ł 4 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 

c) rzemiosJo: 1 miejsce ”ostojowe ł 20 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
d) skle”y: nie okre`la się, 
e) biura: 1 miejsce postojowe / 100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
f) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 250 m2 ”owierzchni uwytkowej, 

4) do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza się: 
”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.W.4012.KD.L, D.W.4013.KD.D, 

D.W.4014.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji napowietrz-

nej sieci elektroenergetycznej 15 kV lub jej likwidację i budowę jako sieć kablowa w terenach: 

D.W.4013.KD.D, D.W.4004.P,U,E; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sJu”owej 
stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią na”owietrzną 15 kV; 

5) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 15ł0,4 kV zasilanej z elektroenergetycznej 

sieci 15 kV; 

6) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont otwartego zbiornika wody ”rzeciw”owarowego; 
7) nowa sieć elektroenergetyczna 15 kV. 

§ 11. Teren elementarny D.W.4005.P,U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obiekty ”rodukcyjne, skJady, magazyny, obiekty usJugowe, bazy trans”ortowe, 
stacje transformatorowe; 

2) na obszarze wydzielenia wewnętrznego 1ŁKKW oznaczonego na rysunku ”lanu, ustala się ”rzezna-

czenie terenu: wewnętrzna komunikacja kolejowa z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) na obszarze wydzielenia wewnętrznego 1ŁKKW do”uszcza się: 
a) ”rzebudowę ukJadu bocznic - w tym czę`ciową likwidację bocznic, 
b) zabudowę zgodną z przeznaczeniem okre`lonym w pkt 1, 

 w dostosowaniu do wymagaL funkcjonowania systemu bocznic; 
4) do”uszcza się usJugi mŁinŁ w zakresie: 

a) logistyki, transportu, utrzymania ruchu, telekomunikacji; 

b) administracji, 

c) dziaJalno`ci socjalnej towarzyszącej gJównej funkcji terenu, 

d) handlu detalicznego i hurtowego, 

e) rzemiosJa; 
5) do”uszcza się lokalizację obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”oniwej 2000 m2; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 
a) na terenie wydzielenia wewnętrznego 1ŁKKW: 0% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
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b) ”oza terenem wydzielenia wewnętrznego 1ŁKKW: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu z wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych, 
b) niezbędnej wycinki drzew kolidujących z rozbudową istniejących i usytuowaniem nowych obiek-

tów budowlanych oraz urządzeL technicznych, instalacji inwynieryjnych, komunikacji wewnętrznej 
drogowej lub kolejowej; 

3) w nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, ty”owe dla Le`nego Kom”leksu 
Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ; 

4) wzdJuw istniejących otwartych rowów melioracyjnych oraz w pasach terenu 1,5 m od granic rowów; 
obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów hydrotechnicznych, 

b) zakaz przegradzania i kanalizacji, 

c) zachowanie dostę”u w celu konserwacji, 

d) zakaz nasadzeL drzew i krzewówŁ 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m; 

3) maksymalna wysoko`ć obiektów technicznych: 120,0 m n.p.m.; 

4) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 65% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) do”uszcza się sytuowanie obiektów budowlanych bez”o`rednio na granicy z terenem D.W.4004.P,U,E. 

7) do”uszcza się nowe zagos”odarowanie tymczasowe zgodne z funkcją terenu okre`loną w ust. 1 lub 

uprawy rolne, ogrodnicze. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia dziaJki budowlanej: 5000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 20 m; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: dowolny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulic: ŚŁWŁ4012ŁKŚŁL, D.W.4016.KD.D; 

2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych do oblicza-

nia potrzeb parkingowych: 

a) zakJady ”rodukcyjne: 1 miejsce ”ostojowe ł 5 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
b) ”lace skJadowe, magazyny: 1 miejsce postojowe / 2 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 

c) rzemiosJo: 1 miejsce ”ostojowe ł 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
d) sklepy: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 
e) biura: 1 miejsce postojowe / 30 m2 powierzchni uwytkowej; 
f) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów do obliczania ”otrzeb ”ar-

kingowych: 

a) zakJady ”rodukcyjne: 1 miejsce ”ostojowe ł 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 

b) ”lace skJadowe, magazyny: 1 miejsce ”ostojowe ł 4 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
c) rzemiosJo: 1 miejsce ”ostojowe ł 20 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
d) skle”y: nie okre`la się, 
e) biura: 1 miejsce postojowe / 100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
f) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 250 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

4) do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza się: 
”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.W.4012.KD.L, D.W.4016.KD.D; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciągowej, elektroenergetycznej; 
3) nowa ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych; 
4) nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116 ｦ 15359 ｦ Poz. 2153 

 

§ 12. Teren elementarny D.W.4006.P,U,WS,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obiekty ”rodukcyjne, skJady, magazyny, obiekty usJugowe, wody ”owierzch-

niowe `ródlądowe ciek ｭvoJnierska Strugaｬ, stacje transformatorowe; 
2) do”uszcza się usJugi mŁin. w zakresie: 

a) logistyki, transportu, utrzymania ruchu, telekomunikacji; 

b) administracji, 

c) dziaJalno`ci socjalnej towarzyszącej gJównej funkcji terenu, 
d) handlu detalicznego i hurtowego, 

e) rzemiosJa; 
3) do”uszcza się lokalizację obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”oniwej 2000 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 25%; 
2) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu z wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych, 
b) niezbędnej wycinki drzew kolidujących z rozbudową istniejących i usytuowaniem nowych obiektów 

budowlanych oraz urządzeL technicznych, instalacji inwynieryjnych i komunikacji wewnętrznej; 
3) w nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, ty”owe dla Le`nego Kom”leksu 

Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ; 
4) wzdJuw cieku voJnierska Strugaｬ oraz w pasie terenu o szeroko`ci 5,0 m od jego ”óJnocnej granicy 

obowiązuje: 
a) zakaz zabudowy (kanalizacji) cieku i lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów 

hydrotechnicznych, z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 5, 

b) zakaz umacniania brzegów cieku i zmiany jego naturalnego koryta, z wyjątkiem ”rac związanych 
z realizacją ulicy ŚŁWŁ4012ŁKŚŁL, 

c) zakaz nasadzeL drzew i krzewów, 
d) zachowanie drowno`ci ciągu ekologicznego, 
e) dziaJaL ”rowadzących do ”ogorszenia stosunków wodnych oraz zanieczyszczania cieku, 
f) zachowanie dostę”u w celu konserwacji. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m; 

3) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 65% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) do”uszcza się realizację kJadek nad ciekiem ｭvoJnierska Strugaｬ, umowliwiających ”iesze ”oJączenie 

terenów ”o obu stronach cieku ”od warunkiem nie naruszenia koryta cieku; 
6) do”uszcza się nowe zagos”odarowanie tymczasowe zgodne z funkcją terenu okre`loną w ust. 1 lub 

uprawy rolne, ogrodnicze. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 4800 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej 20 m; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: dowolny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulic: ŚŁWŁ4012ŁKŚŁL i D.W.4015.KD.L; 

2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych do oblicza-

nia potrzeb parkingowych: 

a) zakJady ”rodukcyjne: 1 miejsce ”ostojowe ł 5 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 

b) ”lace skJadowe, magazyny: 1 miejsce ”ostojowe ł 2 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
c) rzemiosJo: 1 miejsce ”ostojowe ł 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
d) sklepy: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
e) biura: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
f) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
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3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów do obliczania ”otrzeb ”ar-

kingowych: 

a) zakJady ”rodukcyjne: 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 

b) ”lace skJadowe, magazyny: 1 miejsce ”ostojowe ł 4 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
c) rzemiosJo: 1 miejsce ”ostojowe ł 20 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
d) sklepy: nie okre`la się, 
e) biura: 1 miejsce postojowe / 100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
f) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 250 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

4) do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza 
się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.W.4012.KD.L, D.W.4015.KD.L; 

2) od”rowadzanie wód deszczowych do cieku ”o ”odczyszczeniu; 
3) likwidacja napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowa sieci kablowej w terenach: 

D.W.4012.KD.L, D.W.4015.KD.L. Do czasu likwidacji sieci do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę 
i remont oraz budowę w nowej lokalizacji; 

4) nowa ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych; 
5) nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV. 

§ 13. Teren elementarny D.W.4007.U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obiekty usJugowe, stacje transformatorowe; 
2) w granicach obszaru na terenie oznaczonym symbolem 1ŁIT ”as techniczny dla ”rzebiegu sieci inwy-

nieryjnych; 

3) w granicach obszaru na terenie oznaczonym symbolem 1ŁIT do”uszcza się prowadzenie sieci infra-

struktury technicznej; 

4) do”uszcza się lokalizację obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”oniwej 2000 m2; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 25% 

”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu z wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych, 
b) niezbędnej wycinki drzew kolidujących z rozbudową istniejących i usytuowaniem nowych obiektów 

budowlanych oraz urządzeL technicznych, instalacji inwynieryjnych i komunikacji wewnętrznej; 
3) w nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, ty”owe dla Le`nego Kom”leksu 

Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬ; 
4) wzdJuw istniejących rowów melioracyjnych ”rzebiegających ”oza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 

obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów hydrotechnicznych, z zastrzewe-

niem ust. 3 pkt 5, 

b) zachowanie drowno`ci ciągów ekologicznych, 
c) zakaz przegradzania i kanalizacji, z zastrzeweniem ”kt 5, 

d) zachowanie dostę”u w celu konserwacji w pasie terenu o szeroko`ci co najmniej 1,5 m od grani-

cy rowu, 

e) zakaz nasadzeL drzew i krzewów; 
5) do”uszcza się zmianę i regulację ”rzebiegu odcinka rowu ”rzylegającego do dróg: ŚŁWŁ4016ŁKŚ.D 

i D.W.4012.KD.L w celu umowliwienia ”rze”Jywu wód do cieku ｭvoJnierska StrugaｬŁ 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m; 

3) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 65% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) do”uszcza się realizację kJadek ”onad rowami melioracyjnymi, umowliwiające ”oJączenie terenu 

z drogami D.W.4012.KD.L, ŚŁWŁ4016ŁKŚŁŚ ”od warunkiem umowliwienia ”rze”Jywu wód; 
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6) do”uszcza się nowe zagos”odarowanie tymczasowe zgodne z funkcją terenu okre`loną w ust. 1 lub 

uprawy rolne, ogrodnicze. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 5000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej 20 m; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego ulic D.W.4012.KD.L, D.W.4016.KD.D: 

zawarty w przedziale od 60o do 90o; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla inwynieryjnych urządzeL sieciowychŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulic: ŚŁWŁ4012ŁKŚŁL, ŚŁWŁ4015ŁKŚŁL, ŚŁWŁ4016ŁKŚŁŚ; 
2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych do oblicza-

nia potrzeb parkingowych: 

a) rzemiosJo usJugowe: 1 miejsce ”ostojowe ł 50 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
b) biura: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) sklepy: 1 miejsce postojowe / 30 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów do obliczania ”otrzeb ”ar-

kingowych: 

a) rzemiosJo usJugowe: nie okre`la się, 
b) biura: 1 miejsce postojowe / 100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi równe: 1 miejsce postojowe / 250 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) skle”y: nie okre`la się; 

4) do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza 
się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.W.4012.KD.L, D.W.4015.KD.L, 

D.W.4016.KD.D; 

2) od”rowadzanie wód deszczowych do cieku ”o ”odczyszczeniu; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: elek-

troenergetycznej; 

4) likwidacja napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowa sieci kablowej w terenach: 

ŚŁWŁ4007ŁU,ś, ŚŁWŁ4012ŁKŚŁL, ŚŁWŁ4015ŁKŚŁLŁ Śo czasu likwidacji sieci do”uszcza się jej ”rzebu-

dowę, rozbudowę, remont oraz budowę w nowej lokalizacji; 

5) na terenie oznaczonym symbolem 1ŁIT ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektro-

energetycznej oraz kanalizacyjnej sanitarnej i rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 
6) nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV. 

§ 14. Teren elementarny D.W.4008.KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 10% terenu elementarnego; 

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

1) zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenu za wyjątkiem zagos”odarowania zielenią niską; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
3) czę`ć terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczoną na 

rysunku ”lanu; obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 9. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów nie związanych z funkcją terenu; 
2) ”arking ogólnodostę”ny, do”uszcza się sezonowo dostę” ”ubliczny terenu (”arking strzewony)Ł 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJugę terenu realizuje się od ulicy ŚŁWŁ4015ŁKŚŁLŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej ”o ”odczyszczeniuŁ 

§ 15. Teren elementarny D.W.4009.WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: wody ”owierzchniowe `ródlądowe - ciek ｭvoJnierska StrugaｬŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 90% dziaJki; 
2) wzdJuw cieku ｭvoJnierska Strugaｬ obowiązuje: 

a) utrzymanie naturalnych walorów cieku, 
b) poprawa stanu czysto`ci wód w celu umowliwienia rozrostu gatunków ro`lin wodnych i nad-

brzewnych, 
3) wzdJuw cieku ｭvoJnierska Strugaｬ zakazuje się: 

a) umacniania brzegów cieku i zmiany jego naturalnego koryta z wyjątkiem ”rac związanych z reali-

zacją ulicy ŚŁWŁ4012ŁKD.L, 

b) przegradzania cieku, z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 3; 

c) ”rzerwania drowno`ci ciągu ekologicznego, 
d) kanalizacji cieku. 

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

1) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych; 
2) zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania terenu; 
3) do”uszcza się realizację kJadek nad ciekiem, umowliwiających ”iesze ”oJączenie terenów ”o obu jego 

stronach, pod warunkiem nie naruszenia koryta cieku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakaz wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJugę terenu realizuje się od ulicy ŚŁWŁ4012ŁKŚŁLŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

od”rowadzanie wód deszczowych do cieku ”o ”odczyszczeniuŁ 

§ 16. Teren elementarny D.W.4010.KD.G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJównaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

ustala się `ciewkę rowerowa o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 37,7 m do 47,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obowiązuje ”rzekrój: minimum - jedna jezdnia o czterech ”asach ruchu, od strony ”oJudniowej chod-

nik i dwukierunkowa `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej - poza jezdnią ulicy; 
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3) skrzywowanie z autostradą A6 ”rzebiegającą ”oza granicami ”lanu: w drugim poziomie, bez kolizji na 

kierunku gJównym autostrady; 
4) zakazuje się bez”o`redniej obsJugi terenów otaczającychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

nowa sieć elektroenergetyczna. 

§ 17. Teren elementarny D.W.4011.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

ustala się `ciewkę rowerowa o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 34,8 m do 37,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obowiązuje ”rzekrój: minimum - jedna jezdnia o czterech ”asach ruchu, od strony ”oJudniowej chod-

nik i dwukierunkowa `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej - ”oza jezdnią ulicyŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznejŁ 

§ 18. Teren elementarny D.W.4012.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) ustala się `ciewkę rowerowa o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanuŁ 
2) czę`ci terenu objęte strefą W II oraz strefą W III ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczonymi 

na rysunku ”lanu; obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 8 i 9; 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 14,8 m do 22,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik i dwukie-

runkowa `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej - ”oza jezdnią ulicyŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć wodociągowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 
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4) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej sanitarnej i desz-

czowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 

§ 19. Teren elementarny D.W.4013.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

ulica zakoLczona ”lacem do zawracaniaŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 m do 28,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna ｦ z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) zbiornik bezod”Jywowy `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji do czasu budowy kanalizacji sanitarnej; 

3) sJu” elektroenergetyczny - do likwidacji; 

4) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, oraz kanalizacyjnej sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 20. Teren elementarny D.W.4014.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

ulica zakoLczona ”lacem do zawracaniaŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 m do 17,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, oraz kanalizacyjnej sanitarnej 

i deszczowej. 

§ 21. Teren elementarny D.W.4015.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

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

1) ustala się `ciewkę rowerowa o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
2) czę`ci terenu objęte strefą W II oraz strefą W III ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczonymi 

na rysunku ”lanu; obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 8 i 9; 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 14,8 m do 29,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik i dwukie-

runkowa `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej - ”oza jezdnią ulicyŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) likwidacja napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowa sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

2) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, oraz kanalizacyjnej sanitarnej 

i deszczowej. 

§ 22. Teren elementarny D.W.4016.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

ulica zakoLczona ”lacem do zawracaniaŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 20,0 m do 26,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej sanitarnej i desz-

czowej oraz rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 

§ 23. Teren elementarny D.W.4017.ZI 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleL izolacyjna (osJonowa) wzdJuw cieku CheJszcząca; 
2) w granicach obszaru na terenie oznaczonym symbolem 1.IT przeznaczenie terenu: pas techniczny dla 

”rzebiegu sieci inwynieryjnych; 
3) w granicach obszaru na terenie oznaczonym symbolem 1.IT dopuszcza się ”rowadzenie sieci infra-

struktury technicznej. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakaz w”rowadzenia zieleni wielo”iętrowej o charakterze osJonowym, z ”referencją gatunków rodzi-
mych, tworzonej ”rzez zes”óJ drzew i zakrzewieL, z wyjątkiem ”asa gruntu o szeroko`ci 5,0 m bez-

”o`rednio ”rzylegającego do cieku CheJszcząca oraz ”oza terenami wydzieleL wewnętrznych ozna-

czonych symbolem 1.IT; 

2) skJad gatunkowy zieleni izolacyjnej zgodny z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

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

1) zakazuje się lokalizacji zabudowy tymczasowej; 
2) do”uszcza się kontynuację istniejącego s”osobu wykorzystania terenu, do czasu realizacji zieleni izo-

lacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”odziaJów terenu, ustalenie nie dotyczy wydzielenia dziaJek ”od inwynieryjne urządzenia sie-

ciowe. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJugę terenu realizuje się od ulic: ŚŁWŁ4012ŁKŚŁL, ŚŁWŁ4015ŁKŚŁL, ŚŁWŁ4016ŁKŚŁŚ ”o”rzez tereny: 
D.W.4007.U,WS,E i D.W.4018.U. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) na terenie oznaczonym symbolem 1ŁIT ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektro-

energetycznej oraz kanalizacyjnej sanitarnej i rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 
2) likwidacja napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowa sieci kablowej w terenach: 

D.W.4007.U,WS, D.W.4011.KD.Z, D.W.4012.KD.L, D.W.4015.KD.L. Do czasu likwidacji sieci do-

”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę, remont oraz budowę w nowej lokalizacji; 

3) nowa sieć elektroenergetyczna 15 kV w korytarzu technicznym. 

§ 24. Teren elementarny D.W.4018.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: obiekty usJugowe; 
2) do”uszcza się lokalizację mieszkaL funkcyjnychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 50% ”o-

wierzchni dziaJki; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku ”lanu; 
3) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu z wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych, 
b) niezbędnej wycinki drzew kolidujących z rozbudową istniejących i usytuowaniem nowych obiektów 

budowlanych oraz urządzeL technicznych, instalacji inwynieryjnych i komunikacji wewnętrznej; 
4) w nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, ty”owe dla Le`nego Kompleksu 

Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬŁ 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m; 

3) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 45% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) udziaJ ”owierzchni uwytkowej mieszkania funkcyjnego nie mowe ”rzekraczać 50% caJkowitej ”o-

wierzchni uwytkowej obiektu usJugowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulicy ŚŁWŁ4015ŁKŚŁL; 
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2) do”uszcza się lokalizację jednego zjazdu na teren z ulicy D.W.4011.KD.Z; 

3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych do oblicza-

nia potrzeb parkingowych: 

a) hotele, ”ensjonaty: 1 miejsce ”ostojowe ł 2 Jówka; 
b) motele: 1 miejsce ”ostojowe ł 1 ”okój; 
c) restauracje, kawiarnie, inne obiekty gastronomiczne: 1 miejsce postojowe / 3 miejsca konsumpcyjne, 

d) rzemiosJo usJugowe: 1 miejsce ”ostojowe ł 50 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
e) biura: 3 miejsce postojowe / 100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
f) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

4) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów do obliczania ”otrzeb ”ar-

kingowych: 

a) hotele, ”ensjonaty: 1 miejsce ”ostojowe ł 50 Jówek, 
b) motele: nie okre`la się, 
c) restauracje, kawiarnie, inne obiekty gastronomiczne: nie okre`la się, 
d) rzemiosJo usJugowe: nie okre`la się, 
e) biura: 1 miejsce postojowe / 100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
f) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 250 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

5) do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza 
się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.W.4011.KD.Z, D.W.4015.KD.L; 

2) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 25. Teren elementarny D.W.4019.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: obiekty usJugowe. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dziaJki budowlanej: 25% ”o-

wierzchni dziaJki; 
2) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu z wyjątkiem: 

a) cięć sanitarnych, 
b) niezbędnej wycinki drzew kolidujących z rozbudową istniejących i usytuowaniem nowych obiektów 

budowlanych oraz urządzeL technicznych, instalacji inwynieryjnych i komunikacji wewnętrznej; 
3) w nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, ty”owe dla Le`nego Kompleksu 

Promocyjnego ｭPuszcze SzczeciLskieｬŁ 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m; 

3) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 65% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) do”uszcza się nowe zagos”odarowanie tymczasowe w ”ostaci ”arkingu dla samochodów osobowych; 
6) czę`ć terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczoną na 

rysunku ”lanu; obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 9. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”odziaJów terenu, ustalenie nie dotyczy wydzielenia dziaJek ”od inwynieryjne urządzenia siecioweŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulicy ŚŁWŁ4015ŁKŚŁL; 
2) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych do oblicza-

nia potrzeb parkingowych: 

a) restauracje, kawiarnie, inne obiekty gastronomiczne: 1 miejsce postojowe / 3 miejsca konsumpcyjne, 

b) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
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3) minimalne wskauniki za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów do obliczania ”otrzeb ”ar-

kingowych: 

a) restauracje, kawiarnie, inne obiekty gastronomiczne: nie okre`la się, 
b) usJugi równe: 1 miejsce ”ostojowe ł 250 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

4) do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza 
się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenie D.W.4015.KD.L; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji i budowy sieci kablowej w terenach: 

D.W.4019.U, D.W.4012.KD.L, D.W.4015.KD.L; 

4) nowa sieć elektroenergetyczna 15 kV; 

5) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 26. Teren elementarny D.W.4020.WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: wody ”owierzchniowe `ródlądowe - ciek ｭvoJnierska StrugaｬŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 90% terenu; 
2) wzdJuw cieku ｭvoJnierska Strugaｬ obowiązuje: 

a) utrzymanie naturalnych walorów cieku, 
b) ”o”rawa stanu czysto`ci wód w celu umowliwienia rozrostu gatunków ro`lin wodnych i nad-

brzewnych; 
3) wzdJuw cieku ｭvoJnierska Strugaｬ zakazuje się: 

a) umacniania brzegów cieku i zmiany jego naturalnego koryta, z wyjątkiem ”rac związanych z re-

alizacją ulicy ŚŁWŁ4014ŁKŚŁŚ, 
b) przegradzania cieku, z wyjątkiem ”rze”rowadzenia sieci inwynieryjnych, z zastrzeweniem ustŁ 3 

pkt 3, 

c) ”rzerwania drowno`ci ciągu ekologicznego, 
d) kanalizacji cieku. 

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

1) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych; 
2) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenu; 

3) do”uszcza się realizację kJadek nad ciekiem, umowliwiających ”iesze lub technologiczne ”oJączenie 
terenów ”o obu stronach cieku ”od warunkiem nie naruszenia koryta ciekuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakaz wtórnych ”odziaJów terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJugę terenu realizuje się od ulicy ŚŁWŁ4014ŁKŚŁŚŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) od”rowadzanie wód deszczowych do cieku ”o ”odczyszczeniu; 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont i likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczonej na rysunku ”lanu; 
4) nowa linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 110 kV; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 27. 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: 0% dla wszystkich terenów objętych 
niniejszym planem. 

§ 28. Grunty le`ne ”osiadają zgodę na zmianę ”rzeznaczenia na cele nierolnicze i niele`ne: 

Śecyzja Ministra _rodowiska znak źS-W-2120-119-2/2010 z dnia 11 ”audziernika 2010 r. w sprawie 

wyrawenia zgody na ”rzeznaczenie na cele nierolnicze i niele`ne ”od rozbudowę ukJadu drogowego oraz 
budowę linii energetycznejŁ 

§ 29. Na obszarze objętym ”lanem uchwalonym niniejszą uchwaJą traci moc; 

1) zmiana ŚŁ33 miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego uchwalona uchwaJą 
Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian Miejsco-

wego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Pra-

wobrzewe (ŚzŁ UrzŁ WojŁ SzczeciLskiego Nr 10, poz. 61). 

2) zmiana KŁ74 miejscowych ”lanów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina uchwalona 
uchwaJą Nr XVI/562/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. SzczeciL-
skiego z dnia 25 lutego 2000 r. Nr 10, poz. 104). 

§ 30. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta SzczecinŁ 

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

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

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Bazyli Baran 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LII/1373/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LII/1373/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LII/1373/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWielgowo-Śunikowo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; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

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

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

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania 

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

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) - zadania 

wJasne gminyŁ 

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

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

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

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulicŁ 

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

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. 
Numer terenu 

elementarnego 
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 D.W.4005.P,U,E Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 
2 D.W.4006.P,U,WS,E Budowa ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 
3 D.W.4007.U,E Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnejŁ 
4 D.W.4010.KD.G Trasa Nowo”rzestrzenna, ulica klasy technicznej gJównejŁ Istniejąca 

ul. Tczewska w ciągu drogi ”owiatowej nr 5188Z. Docelowo - budowa 

drugiej jezdni, chodnika i `ciewki rowerowej. 

5 D.W.4011.KD.Z Trasa Nowoprzestrzenna, ulica klasy technicznej zbiorczej. Istniejąca 
ul. Tczewska w ciągu drogi ”owiatowej nr 5188Z. Budowa chodnika 

i `ciewki rowerowejŁ 
Budowa sieci wodociągowejŁ 

6 D.W.4012.KD.L Nowa ulica lokalna. Budowa chodnika wzdJuw istniejącej jezdni, budowa 
nowej ulicy, budowa `ciewki rowerowejŁ 
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 

7 D.W.4013.KD.D Rozbiórka istniejącej jezdniŁ Budowa nowej ulicy dojazdowej. 

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
8 D.W.4014.KD.D Budowa nowej ulicy dojazdowej. 

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
9 D.W.4015.KD.L Budowa nowej ulicy lokalnej, budowa `ciewki rowerowejŁ 

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
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10 D.W.4016.KD.D Budowa nowej ulicy dojazdowej. 

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
rurociągu tJocznego `cieków sanitarnychŁ 

11 D.W.4017.ZI Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnejŁ  
 

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

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce komunalnej 
i o ochronie `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska t.j. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, 

Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 57, poz. 780, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 

zm. z 2010 r. Nr 21, poz. poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 

poz. 1018 i poz. 1019), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

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

kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, 

poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, zm. 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, 

poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

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

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego, 

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

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

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, 

zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, zm. z 2010 r. Nr 47, poz. 278), ze `rod-

ków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Mia-

sta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) 

lub ”rzez budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 

Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 

poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

  



Śziennik Urzędowy 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LII/1373/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭWielgowo - Śunikowo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; 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, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413; zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co 

nastę”uje: 

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

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

malnoprawnej prac planistycznych. 
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2154 
2154 

UCHWAIA NR LIIł1374ł10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 25 ”audziernika 2010 rŁ 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-Trzebuszｬ 
w Szczecinie. 

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

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

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

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

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXXIII/818/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie - 
Trzebuszｬ w Szczecinie oraz zgodnie ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) 

uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie - Trzebuszｬ w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 506,11 ha z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) od strony ”óJnocno - wschodniej - granice miasta (teren Puszczy Goleniowskiej w gminie Goleniów) i gra-

nica lasów ”aLstwowych; 
2) od strony ”oJudniowej - ulica Tczewska - Autostrada A6; 

3) od strony ”oJudniowo - zachodniej - linia kolejowa relacji Szczecin - Stargard SzczeciLski i Szczecin - 

_winouj`cieŁ 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1: 2000. 

  


