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UCHWAIA NR VIII/N/1245/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭDąbie-lotnisko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) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr VII/169/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-lotniskoｬ 

w Szczecinie ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 

2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-lotniskoｬ w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 382,2693 ha, z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) od ”óJnocy - linia brzegowa wys”y Cza”li Ostrów i wody `ródlądowe Jez. Śąbie (na wschód od wy-

s”y Cza”li Ostrów); 
2) od wschodu - wody `ródlądowe Jez. Śąbie (na wschód od uj`cia rz. PJoni), wschodnia granica ”osesji 

przy ul. Przestrzennej 61, ul. Przestrzenna na ”oJudnie od stawów ”o eks”loatacji torfu do skrzywo-

wania z ”rojektowanym ”rzedJuweniem ul. Lotniczej, ”rojektowane ”rzedJuwenie ul. Lotniczej, projek-

towane ”rzedJuwenie ul. Wiosennej na ”óJnoc od linii kolejowej relacji Szcz. GJówny - Szcz. Śąbie, 
ul. Wiosenna i fronty posesji mieszkaniowych przy ul. Wiosennej 4, 5, 6, ul. GryfiLska (”ierzeja ulicy 
na odcinku od nr 142 do nr 113); 

3) od ”oJudnia - ul. Hangarowa, ul. A. Struga, nasy” kolejowy na ”oJudnie od zes”oJu zabudowy i stacji 

transformatorowej przy ul. Eskadrowej 2; 
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4) od zachodu - kan. Cegielinka i linia brzegowa rz. Regalicy, uj`cie kan. Śąbska Struga do rz. Regalicy. 

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

przestrzennego ｭŚąbie-lotniskoｬ w Szczecinie w skali 1:1000, skJadający się z arkuszy nr 1, nr 2, nr 3, 

nr 4 i nr 5, zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.D.1001.KL,U pow. 99,8839 ha; 

2) D.D.1002.US,UT,WS pow. 0,4936 ha; 

3) D.D.1003.MN,U pow. 0,8642 ha; 

4) D.D.1004.ZP pow. 0,3375 ha; 

5) D.D.1005.UT,MW,ZP pow. 1,2376 ha; 

6) D.D.1006.MW,U pow. 0,3174 ha; 

7) D.D.1007.ZN pow. 3,5252 ha; 

8) D.D.1008.KS pow. 0,7306 ha; 

9) D.D.1009.UT,MW,ZP pow. 1,2083 ha; 

10) D.D.1010.UT,ZP pow. 0,4858 ha; 

11) D.D.1011.US,UT,ZP pow. 5,8262 ha; 

12) D.D.1012.US,UT,ZP pow. 3,5313 ha; 

13) D.D.1013.UT,MW,ZP pow. 1,9489 ha; 

14) D.D.1014.KS,ZP pow. 0,4292 ha; 

15) D.D.1015.KPD,W,KPS pow. 2,0815 ha; 

16) D.D.1016.US,UT,ZP pow. 1,6831 ha; 

17) D.D.1017.UT,MW,ZP pow. 2,4393 ha; 

18) D.D.1018.US,UT,ZP pow. 2,4651 ha; 

19) D.D.1019.UT,MW,ZP pow. 5,9362 ha; 

20) D.D.1020.US,UT,ZP pow. 6,6151 ha; 

21) D.D.1021.KS pow. 0,2582 ha; 

22) D.D.1022.MW,U pow. 0,2118 ha; 

23) D.D.1023.UT,MW,ZP pow. 1,6034 ha; 

24) D.D.1024.ZP pow. 0,2891 ha; 

25) D.D.1025.UT pow. 0,2359 ha; 

26) D.D.1026.ZN pow. 2,7915 ha; 

27) D.D.1027.UT,ZP pow. 0,7764 ha; 

28) D.D.1028.KS pow. 0,2906 ha; 

29) D.D.1029.E pow. 0,0155 ha; 

30) D.D.1030.UT,ZP pow. 0,2650 ha; 

31) D.D.1031.ZN pow. 3,8305 ha; 

32) D.D.1032.E pow. 0,0477 ha; 

33) D.D.1033.U,E pow. 0,9401 ha; 

34) D.D.1034.U pow. 2,2072 ha; 

35) D.D.1035.ZP,U,KPD pow. 6,5600 ha; 

36) D.D.1036.ZP pow. 1,1317 ha; 

37) D.D.1037.KPS pow. 0,0733 ha; 

38) D.D.1038.U,UC,MW pow. 28,0216 ha; 

39) D.D.1039.U,ZP pow. 2,1097 ha; 

40) D.D.1040.KS,ZP pow. 2,5230 ha; 

41) D.D.1041.US,U,KS pow. 12,8193 ha; 

42) D.D.1042.KL pow. 1,6296 ha; 

43) D.D.1043.U pow. 1,6984 ha; 

44) D.D.1044.U,UC,ZP pow. 8,8345 ha; 

45) D.D.1045.KND pow. 0,3089 ha; 

46) D.D.1046.U,P,MN pow. 3,8937 ha; 

47) D.D.1047.KS,ZP pow. 2,1934 ha; 

48) D.D.1048.ZP pow. 0,4821 ha; 

49) D.D.1049.KPS pow. 0,0055 ha; 

50) D.D.1050.U,ZP pow. 2,0175 ha; 

51) D.D.1051.KS,ZP pow. 10,7918 ha; 

52) D.D.1052.US,ZP pow. 7,0243 ha; 

53) D.D.1053.U,ZP pow. 6,8841 ha; 

54) D.D.1054.U,P pow. 2,5236 ha; 

55) D.D.1055.E pow. 0,0448 ha; 

56) D.D.1056.MW,U pow. 1,0120 ha; 

57) D.D.1057.MW,U pow. 0,5370 ha; 

58) D.D.1058.MN,U,ZP pow. 0,5257 ha; 

59) D.D.1059.WS,ZN pow. 3,6110 ha; 

60) D.D.1060.WS,UT,ZN pow. 61,2149 ha; 

61) D.D.1061.KD.GP pow. 13,6778 ha; 

62) D.D.1062.KD.Z pow. 19,1538 ha; 

63) D.D.1063.KD.Z pow. 3,3532 ha; 

64) D.D.1064.KD.Z pow. 1,4716 ha; 

65) D.D.1065.KD.Z pow. 1,4557 ha; 

66) D.D.1066.KD.Z pow. 1,6134 ha; 

67) D.D.1067.KD.L pow. 0,7579 ha; 

68) D.D.1068.KD.L pow. 1,5489 ha; 

69) D.D.1069.KD.L pow. 4,1666 ha; 

70) D.D.1070.KD.L pow. 1,2757 ha; 

71) D.D.1071.KD.L pow. 2,7648 ha; 

72) D.D.1072.KD.D pow. 0,6309 ha; 

73) D.D.1073.KD.D pow. 0,1594 ha; 

74) D.D.1074.KD.D pow. 0,2238 ha; 

75) D.D.1075.KD.D pow. 0,2393 ha; 

76) D.D.1076.KD.D pow. 0,1832 ha; 

77) D.D.1077.KSP pow. 0,4065 ha; 

78) D.D.1078.E pow. 0,0787 ha; 

79) D.D.1079.WS,ZP pow. 0,6611 ha; 

80) D.D.1080.ZN pow. 3,3740 ha; 

81) D.D.1081.KP pow. 0,7985 ha. 

 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny funkcji miejskich, takich jak m.in.: komunikacja lotnicza, usJugi lot-

nicze i okoJolotnicze, usJugi o znaczeniu ogólnomiejskim, regionalnym i ponad regionalnym: sportu (stadion 

s”ortowy, ”rzystanie weglarskie), rozrywki i handlu (w tym w wielkopowierzchniowych obiektach han-

dlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 2000 m2), usJugi: kultury, o`wiaty (dziaJalno`ć eduka-

cyjno-dydaktyczna), gastronomii, rekreacji i zdrowia, obsJuga biznesu i usJugi hotelarskie, mieszkalnictwo 
z usJugami, nieuciąwliwa dziaJalno`ć usJugowo-produkcyjna i magazynowo-skJadowa, zieleL urządzona, 
komunikacja drogowa i wodna `ródlądowa oraz infrastruktura techniczna. Regulacje ”lanu obejmują ”eJną 
”roblematykę oznaczoną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭŚąbie-lotniskoｬ w Szczecinie 

w skali 1:1000, skJadający się z arkuszy nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5, stanowi źaJącznik nr 1 będący inte-

gralną czę`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin 

w skali 1:10000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

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

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

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

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

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, stanowiące ”odstawowe jednostki struk-

turalne, dla których ustala się ”rzeznaczenie oraz równe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

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: Ś (osiedle Śąbie); 
3) liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu: 1; 

4) liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w ”lanie: 001, 002, ｱ 081; 
5) symbole ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 

a) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug, 
b) MN,U,ZP - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug, oraz zieleni 

urządzonej, 
c) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug, 
d) U - teren zabudowy usJugowej, 
e) U,P - teren zabudowy usJugowej, produkcyjnej i magazynów, 
f) U,P,MN - teren zabudowy usJugowej, ”rodukcyjnej i magazynów, z dopuszczeniem istnieją-

cych lokali mieszkalnych, 

g) U,ZP - teren zabudowy usJugowej i zieleni urządzonej, 
h) U,E - teren zabudowy usJugowej i obiektów infrastruktury elektroenergetycznej, 

i) U,UC,MW - teren zabudowy usJugowej oraz rozmieszczenia obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, z dopuszczeniem lokali mieszkalnych, 

j) U,UC,ZP - teren zabudowy usJugowej z dopuszczeniem obiektu handlowego o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2000 m2, oraz zieleni urządzonej, 
k) US,U,KS - teren obiektów s”ortu z usJugami towarzyszącymi oraz czę`ć za”lecza ”arkingo-

wego do obsJugi obiektu s”ortowego, 
l) US,ZP - teren obiektów s”ortu i rekreacji oraz zieleni urządzonej, 
J) US,UT,ZP - teren obiektów s”ortu i rekreacji, usJug turystyki oraz zieleni urządzonej, 
m) US,UT,WS - teren obiektów s”ortu i rekreacji, usJug turystyki i wody `ródlądowe, 
n) UT,MW,ZP - teren usJug turystyki z dopuszczeniem lokali mieszkalnych, oraz zieleni urządzonej, 
o) UT,ZP - teren obiektów turystyki i s”ortów wodnych oraz zieleni urządzonej, 
p) ZP - teren zieleni urządzonej, 
r) ZN - teren zieleni naturalnej objętej ochroną ”rawną, 
s) ZP,U,KPD - teren zieleni urządzonej z do”uszczeniem usJug ”lenerowych, oraz przepompowni 

wód o”adowych i drenawowych, 
t) WS,ZN - teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych oraz zieleni naturalnej objętej ochroną 

”rawną, 
u) WS,UT,ZN - teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych i usJug turystyki oraz zieleni naturalnej 

objętej ochroną ”rawną, 
v) KND - teren oczyszczalni wód o”adowych, 
w) KPD,W,KPS - teren ”rze”om”owni wód o”adowych i drenawowych ze zbiornikiem retencyjnym 

oraz ”rze”om”owni `cieków sanitarnych, 
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x) KPS - teren ”rze”om”owni `cieków sanitarnych, 
y) E - teren stacji transformatorowej, 

z) KL - teren komunikacji lotniczej, 

aa) KL,U - teren komunikacji lotniczej, usJug lotniczych i okoJolotniskowych, 
bb) KSP - teren stacji ”aliw ”Jynnych, 
cc) KS - teren parkingu, 

dd) KS,ZP - teren parkingu i zieleni urządzonej, 
ee) KD.GP - teren drogi publicznej - ulica gJówna ruchu ”rzys”ieszonego, 
ff) KD.Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, 

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

hh) KD.D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 

ii) KP - teren ciągu ”ieszego. 

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

wiązują na caJym obszarze ”lanu. Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

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

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 inwynieryjnej. 

5. PeJny tekst ustaleL dla oznaczonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 
terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar. 

§ 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”. w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”. zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, zieleL 
w donicach); 

2) dach stromy - równe formy dachów o co najmniej dwóch ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem 
co najmniej 35°; za formę dachu stromego uznaje się takwe dach mansardowy, ko”uJowy lub koleb-

kowy, w którym cięciwa Juku Jącząca najniwszy ”unkt z najwywszym nachylona jest do ”oziomu ”od 
kątem co najmniej 35°; 

3) dominanta przestrzenna - obiekt lub gru”a obiektów (niekoniecznie budowlanych) wyrówniających się 
w krajobrazie formą lub gabarytem, o wyraunych walorach kom”ozycyjnych, kulturowych lub przy-

rodniczych; 

4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych - w przypadku zabudowy kubaturowej 

oznacza wysoko`ć budynku wraz z urządzeniami na dachu (n”. kominy, wywietrzniki, reklamy, ante-

ny itp.), w przypadku innych wolno stojących obiektów budowlanych oznacza wysoko`ć najwywsze-

go ”unktu obiektu mierzoną od ”oziomu terenu; 
5) dostę” ogólny - dostę” do terenu (obiektu) nie limitowany wadnymi ograniczeniami ”odmiotowymi 

(powszechny) ani przedmiotowymi, w szczególno`ci ogrodzeniami, biletami wstę”u, czasem dostę”u, 
itp.; 

6) dostę” ”ubliczny - dostę” do terenu (obiektu) limitowany tylko ograniczeniami ”rzedmiotowymi tj. 
wymagający s”eJnienia okre`lonych warunków o charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. 

dostę” tylko w ustalonych godzinach, bilety wstę”u; 
7) 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; 
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8) harmonijna sylweta (widok, panorama, pierzeja) - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiek-

tów naturalnych (”rzede wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych 
do siebie ”od względem estetycznym; 

9) 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 dziaJania; najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 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; 

10) kompozycja obiektu - ukJad eks”onowanych elewacji oraz dachu i zwieLczenia budowli z rozmiesz-

czeniem, wielko`cią i ”ro”orcjami otworów, elementami ”rogramu architektoniczno-estetycznego (de-

tale, faktury materiaJów, zasada kolorystyki it”.), stolarką, urządzeniami Jączącymi obiekt z otaczają-
cym terenem, towarzyszącymi obiektami ”omocniczymi ws”ierającymi kom”ozycyjnie obiekt gJówny; 

11) kom”ozycja zes”oJu zabudowy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

dowy, wysoko`ci zabudowy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, ”odziaJu wJasno`ciowego, 
nawierzchni utwardzonych; 

12) kom”ozycja zes”oJu zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”. zaJowenia ”omnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

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

14) niezakJócony widok - nakaz utrzymania struktury zagos”odarowania terenu oraz obszarów ”rzyle-

gJych, z zachowaniem ”rzezierno`ci - zakaz zabudowy ”rzesJaniającej, reklam i nasadzeL zieleni wy-

sokiej i `redniej, oraz nakaz usuwania krzewów i samosiewów; 
15) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie 

z zastosowaniem na elewacjach ”rzylegJych do ”rzestrzeni ”ublicznych trwaJych materiaJów elewa-

cyjnych o wysokiej jako`ci (w strefach ochrony konserwatorskiej oznacza to gJównie materiaJy wJa-

`ciwe dla tradycyjnych technologii rzemie`lniczych); 
16) obiekt trudno dostrzegalny z powietrza - obiekt ty”u: kominy, wolno stojące maszty, anteny (w tym 

stacji bazowych telefonii komórkowej), sJu”y o`wietlenia ulicznego, na”owietrzne linie elektroenerge-

tyczne it”.; na obszarze ”owierzchni ”odej`cia do ”asów startowych i powierzchni bocznych przej-

`ciowych lotniska, gdzie obowiązują zmienne do”uszczalne caJkowite wysoko`ci obiektów budowla-

nych i naturalnych, maksymalna wysoko`ć obiektu trudno dostrzegalnego z powietrza wynika 

z pomniejszenia o 10,0 m do”uszczalnej caJkowitej wysoko`ci obiektów budowlanych obowiązującej 
w miejscu jego lokalizacji; 

17) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica gJównej bryJy budynku; 
18) obsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu związanego z ”rowadzeniem: usJug `wiadczonych w wyko-

nywaniu wolnych zawodów, szkoleL i nauczania, dziaJalno`ci ”rawniczej, ”rojektowej, rachunkowo`ci, 
księgowo`ci, doradztwa, ”o`rednictwa, dostarczania informacji, s”orządzania o”racowaL i tJumaczeL, 
obsJugi nieruchomo`ci` it”., usJug rzeczowych n”.: urządzanie wystaw, ”akowanie it”., usJug zdro-

wia n”.: gabinety lekarskie, ”o”rawy kondycji fizycznej, ambulatoria, ”unkty o”ieki nad dziećmi 
i osobami starszymi, usJug kultury i rozrywki np. biblioteka, czytelnia, salon gier, a takwe innych drob-

nych usJug n”.: salony fryzjerskie, kosmetyczne, ”ralnia, szewc, fotografowanie, ”oligrafia, wy”owy-

czanie i na”rawa s”rzętu biurowego, domowego it”., oraz związane z obsJugą turystyki n”.: wy”owy-

czalnia s”rzętu turystycznego, dziaJalno`ć biur ”odrówy, agencji i informacji turystycznej itp.; 

19) obszary pod budownictwo ochronne - rezerwowane obszary pod budowle ochronne na wypadek 

w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa; na obszarach rezerwowanych zakazuje się 
zabudowy i lokalizacji sieci inwynieryjnych; rodzaju obiektów na terenach rezerwowanych nie mowna 
okre`lić w planie - mogą to być obiekty nadziemne, ”odziemne lub tylko wyko”y ziemne; w porozu-

mieniu z organami zarządzania kryzysowego tereny rezerwowane na cele OC ”rzeznacza się n”. na 
ogrody przydomowe w zabudowie jednorodzinnej, zieleL, ”lace zabaw it”.; 

20) 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; 
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 do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich ele-

mentów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cof-

nięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie 

(ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz powierzch-

nię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany it”.; 
 do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oni-

wej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ramp zewnętrznych, studzienek ”rzy 
oknach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe nadwieszo-

nych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

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

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 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; 

22) 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; 

23) strefa brzegowa - zwana takwe strefą ”obrzewa, to ”as lądu i wody bez”o`rednio ”rzylegające do sie-

bie, zabudowany lub pozbawiony zabudowy kubaturowej, o szeroko`ci od kilku do kilkudziesięciu me-

trów w zalewno`ci od ”oJowenia lądu n.”.m., gdzie toczą się ”rocesy ”rzyrodnicze s”ecyficzne dla te-

go ekosystemu lub tew gdzie ulegJy one zakoLczeniu lub ”rzerwaniu w efekcie dotychczasowej dzia-

Jalno`ci czJowieka; strefa brzegowa jest lub mowe być miejscem wystę”owania zjawisk hydrologicz-

nych, tj. okresowych zalewów i ”odto”ieL, terenem ”otencjalnego wystę”owania szuwaru ro`lin 
s”ecyficznych dla tej strefy, olsów i Jęgów; strefa brzegowa mowe być objęta granicami obszaru NA-

TURA 2000 lub bez”o`rednio z nim sąsiadować; 
24) studnia awaryjna - studnia ”ubliczna, zakJadowa lub wyznaczona studnia ”rywatna za”ewniająca 

zaopatrywanie w wodę ludno`ci w warunkach s”ecjalnych, tj. wystą”ienia skawenia, klęsk wywioJo-

wych lub wojny; 

25) 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-

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

26) `ciewka rowerowa - wydzielony w jezdni lub ”oza jezdnią ”as ”rzeznaczony dla ruchu rowerowego; 

`ciewką rowerową w rozumieniu ”lanu jest równiew ciąg ”ieszo rowerowy; 
27) 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 obce. 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 dziu”laste nie stanowiące zagrowenia dla bez”ieczeLstwa ludzi i mienia; 

28) wbudowany lokal mieszkalny - lokal mieszkalny znajdujący się wewnątrz budynku o innej funkcji niw 
mieszkaniowa lub w czę`ci dobudowanej (”rzybudowanej) lub nadbudowanej tego budynku; 

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

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

pozycyjne i estetyczne; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 80 ｦ 10205 ｦ Poz. 1497 

 

30) zieleL izolacyjna - pas zwartej zieleni wielo”iętrowej (n”. lasu lub zadrzewienia) o szeroko`ci dosto-

sowanej do oznaczonej sytuacji przestrzennej (minimum 12,0 m), zJowony z gatunków od”ornych na 
zanieczyszczenia (w tym zimozielonych), oddzielający funkcjonalnie i optycznie obiekty uciąwliwe od 
terenów sąsiednich; 

31) 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 kom”ozycji 
ciągów ulicznych i ”laców n”. sz”alery drzew, wywo”Joty, rabaty kwiatowe it”. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej z do”uszczeniem usJug (MN,U, MN,U,źP i MW,U) dopuszcza 

się w”rowadzenie wybranych usJug z zakresu: 

a) obsJuga firm i klientów, 
b) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy do 50 m2, 

c) usJugi ”ensjonatowe 

oraz innych okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

2) poza terenami elementarnymi: D.D.1038.U,UC,MW i D.D.1044.U,UC,ZP, zakazuje się lokalizacji 
obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2; 

3) poza terenami elementarnymi: D.D.1038.U,UC,MW, D.D.1041.US,U, D.D.1043.U, D.D.1044.U,UC,ZP, 

D.D.1046.U,P, D.D.1053.U,ZP i Ś.Ś.1054.U,P zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2; 

4) zakazuje się lokalizacji wydzielonych ”arkingów dla samochodów cięwarowych; 
5) zakazuje się lokalizacji stacji ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów: mechanicznych, oraz jed-

nostek ”Jywających lub latających, z wyjątkiem terenów: Ś.Ś.1001.KL,U, Ś.Ś.1018.US,UT,źP, 
D.D.1020.US,UT,ZP, D.D.1034.U, D.D.1038.U,UC,MW i D.D.1077.KSP oraz jednej stacji paliw do 

obsJugi jednostek ”Jywających w terenie D.D.1012.US,UT,ZP albo D.D.1013.UT,MW,ZP; 

6) lokalizacje stacji bazowych telefonii komórkowej i stacji radiowych do”uszcza się wyJącznie na obsza-

rach zabudowy wyznaczonych liniami zabudowy w terenach elementarnych: D.D.1011.US,UT,ZP, 

D.D.1012.US,UT,ZP, D.D.1016.US,UT,ZP, D.D.1018.US,UT,ZP, D.D.1020.US,UT,ZP, 

D.D.1038.U,UC,MW i Ś.Ś.1041.US,U, ”od rygorem dostosowania warunków lokalizacji i wysoko`ci 
masztów antenowych, stanowiących obiekty trudno dostrzegalne z ”owietrza, do ustaleL szczegóJo-

wych (w tym do ograniczeL wynikających z ruchu lotniczego); 

7) na obszarze ”oJowonym ”omiędzy ul. Przestrzenną a Jeziorem Śąbie, kan. Śąbska Struga i rz. Regalicą, 
gdzie ustalenia szczegóJowe do”uszczają lokalizację obiektów usJug turystyki (tereny elementarne: 
D.D.1002.US,UT,WS, D.D.1005.UT,MW,ZP, D.D.1006.MW,U, D.D.1009.UT,MW,ZP, 

D.D.1011.US,UT,ZP, D.D.1012.US,UT,ZP, D.D.1013.UT,MW,ZP, D.D.1016.US,UT,ZP, 

D.D.1017.UT,MW,ZP, D.D.1018.US,UT,ZP, D.D.1019.UT,MW,ZP, D.D.1020.US,UT,ZP, 

Ś.Ś.1022.MW,U, Ś.Ś.1023.UT,MW,źP), ogranicza się liczbę uwytkowników hoteli lub ”ensjonatów 
do 100 osób w kawdym z obiektów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji ”owinny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej; 

2) zakazuje się lokalizacji inwestycji znacząco oddziaJywujących na gatunki ”taków i ich siedliska objęte 
”rawną ochroną ”rzyrody w granicach obszaru s”ecjalnej ochrony ”taków NATURA 2000 - ostoja 

ptasia Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB 320003 oraz siedliska przyrodnicze i gatunki ro`lin 
i zwierząt objęte ”rawną ochroną ”rzyrody w granicach obszaru projektowanej ostoi siedliskowej Na-

tura 2000 Śolna Odra PLH 320037; lokalizacje ”ozostaJych inwestycji do”uszcza się ”od warunkiem 
zminimalizowania ingerencji w `rodowisko ”rzyrodnicze ”rzy uwzględnieniu oddziaJywania na stan 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla ochrony których wyznacza się obszary NATURA 
2000, oraz trwaJo`ć istnienia sieci tych obszarów; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 80 ｦ 10206 ｦ Poz. 1497 

 

3) wszelkie prace i ”rzedsięwzięcia zmieniające s”osób uwytkowania terenu nie mogą ”owodować ”o-

gorszenia wJa`ciwego stanu ochrony ”riorytetowych siedlisk ”rzyrodniczych oraz wJa`ciwego stanu 
ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, dla ochrony których ”owoJano obszar Natura 2000, 
a w szczególno`ci: 
a) lasu Jęgowego (kod 91śO) wystę”ującego w terenach elementarnych: D.D.1007.ZN, D.D.1080.ZN, 

D.D.1026.ZN oraz D.D.1031.ZN, 

b) siedliska bytowania bobra, wystę”ującego w terenie elementarnym D.D.1080.ZN, 

c) siedliska bytowania gąsiorka, wystę”ującego w terenie elementarnym D.D.1007.ZN; 

4) w strefie brzegowej Jez. Śąbie oraz rz. Regalicy nasadzenia zieleni oraz jej urządzenie muszą nawią-
zywać do s”ecyfiki siedlisk ”rzyrodniczych oraz stanowisk i siedlisk chronionych gatunków ro`lin 
i zwierząt wystę”ujących w tej strefie i objętych ochroną ”rawną w obszarze NATURA 2000; 

5) w nasadzeniach drzew i krzewów stosuje się gatunki rodzime, ty”owe dla danego miejsca (olsza 
czarna, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, jesion wyniosJy, wiąz szy”uJkowy, dąb szy”uJkowy, 
gJóg jednoszyjkowy); stosowanie ”ozostaJych gatunków ozdobnych drzew, krzewów i bylin dopusz-

cza się w granicach terenów zabudowanych lub rekreacyjnych (w szczególno`ci juw ze sztucznie na-

sadzona zielenią `rednią i wysoką); zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin, ist-

niejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków nie”owądanych nalewy sukcesywnie elimi-

nować i zastę”ować gatunkami rodzimymi; 
6) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu o cechach wymienionych w § 5 pkt 27 lit. b, c, d 

i e oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni, 
z wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, wycinki drzew gatunków nie”owądanych, nie-

zbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową ulic ustalonych w planie, z ”rzebudową 
i modernizacją lotniska oraz do”uszczonej w ustaleniach szczegóJowych wycinki ”ojedynczych drzew; 
ustalenie nie dotyczy ”asów terenu ”omiędzy brzegiem Jez. Śąbie i brzegiem kan. Śąbska Struga 
a zasięgiem zabudowy od strony akwenów, oznaczonym na rysunku ”lanu liniami zabudowy; 

7) w wyznaczonym na rysunku ”lanu obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi: 
a) w strefach brzegowych: rz. Regalicy, Jez. Śąbie, kan. Śąbska Struga, ”omiędzy brzegiem a za-

sięgiem zabudowy od strony akwenu (wyznaczonym na rysunku ”lanu nie”rzekraczalnymi liniami 
zabudowy) albo najbliwszą granicą terenu elementarnego komunikacji drogowej ｦ w przypadku 

zakazu zabudowy kubaturowej na terenie ”rzylegJym do akwenu, zabrania się wznoszenia bu-

dowli oraz zmian uksztaJtowania terenu ograniczających ”rze”Jyw wód ”owodziowych oraz za-

brania się sadzenia drzew i krzewów, z wyjątkiem ro`linno`ci stanowiącej element zabudowy bio-

logicznej krawędzi brzegu lub sJuwącej do umacniania brzegu; ustalenie nie dotyczy realizacji 
umocnieL brzegowych i związanego z nimi ”odwywszenia terenu, 

b) na ”ozostaJej czę`ci obszaru, w nowej zabudowie o charakterze staJym nakazuje się ”odwywsze-

nie poziomu terenu i wyniesienie ”osadzki ”arteru budynków na ”oziom co najmniej 1,65 m 

n.”.m. (”onad ”oziom wód ”owodziowych) za wyjątkiem obiektów sJuwących do ”ostoju i maga-

zynowania s”rzętu ”Jywającego oraz jednostek ”Jywających, a takwe ”rojektowanie konstrukcji 
obiektów w s”osób za”ewniający im stateczno`ć w przypadku powodzi oraz stosowanie materia-

Jów budowlanych o zwiększonej od”orno`ci na kontakt z wodą; 
8) na obszarze planu objętym Systemem źieleni Miejskiej, ”oza terenami ulic, dróg wewnętrznych i wy-

dzielonych ”arkingów, zakazuje się: 
a) zmniejszania udziaJu terenu biologicznie czynnego ”oniwej 50% w granicach ”oszczególnych te-

renów elementarnych, w zaistniaJych ”rzy”adkach mniejszego udziaJu - realizację nowej zabudo-

wy warunkuje się zwiększeniem udziaJu terenu biologicznie czynnego do 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) ksztaJtowania zabudowy w s”osób istotnie zaburzający ciągJo`ć korytarza ekologicznego (sytuowania 

zabudowy w ”rzewęweniach ciągów ekologicznych i poprzecznie do kierunku ich przebiegu); 

9) wszelkiego rodzaju konserwacje, modernizacje oraz zabudowę linii brzegowej i nabrzewy realizuje się 
z zastosowaniem technik ekoinwynierii; ”rzy umacnianiu brzegów rz. Regalicy, kan. Śąbska Struga 
i Jez. Śąbie stosuje się materiaJy budowlane s”eJniające funkcje konstrukcyjne budowli hydrotech-

nicznych i za”ewniające ”owstanie siedlisk dla zbiorowisk ro`linno`ci strefy brzegowej (nisz dla fauny 
specyficznej dla strefy brzegowej), takich jak n”.: gabiony, geosiatki, geo”refabrykaty, oraz ”Jotki fa-

szynowe i transplantacje z innych miejsc wodnej ro`linno`ci brzegowej; konserwacje, modernizacje 
i zabudowa linii brzegowej w obrębie terenów elementarnych: Ś.Ś.1007.źN, Ś.Ś.1080.ZN, 

Ś.Ś.1025.UT,źN, Ś.Ś.1026.źN, Ś.Ś.1027.UT,źP oraz Ś.Ś.1031.źN muszą uwzględniać koniecz-

no`ć ochrony wystę”ujących na tym obszarze ”riorytetowych siedlisk ”rzyrodniczych i siedlisk ga-
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tunków, dla których ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000 oraz nie ograniczać mowliwo`ci wy-

korzystania akwenu przez ptaki (zgodnie z wytycznymi planu ochrony Natura 2000); 

10) czę`ć obszaru ”lanu jest ”oJowona w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza 

Bukowaｬ, oznaczonych na rysunku ”lanu; obowiązują rygory chroniące wystę”ujące warto`ci: histo-

ryczne, kulturowe, walory krajobrazowe oraz ”owiązania ekologiczne (w zalewno`ci od ich s”ecyfiki) 
formuJowane ”o”rzez ustalenia szczegóJowe w terenach elementarnych: D.D.1031.ZN, D.D.1032.E, 

D.D.1033.U,E, D.D.1039.U,ZP, D.D.1041.US,U, D.D.1061.KD.GP, D.D.1070.KD.L, D.D.1072.KD.D, 

D.D.1078.E, zgodnie z roz”orządzeniami Wojewody źachodnio”omorskiego w sprawie Parku i jego 

planu ochrony; 

11) rygory chroniące warto`ci ”rzyrodnicze takie jak: równorodno`ć biologiczna, chronione siedliska przy-

rodnicze oraz siedliska chronionych ro`lin i zwierząt, w”rowadza się ”o”rzez ustalenia szczegóJowe 
sformuJowane dla ”oszczególnych terenów elementarnych; 

12) przy lokalizacji nowej zabudowy z lokalami mieszkalnymi wzdJuw terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna) nakazuje się stosowanie rozwiązaL architektonicznych i konstrukcyjnych eliminują-
cych negatywne skutki sąsiedztwa trasy komunikacyjnej; 

13) przy bilansowaniu powierzchni terenu biologicznie czynnego nie pomniejsza się jej o powierzchnie 

”omostów ”ontonowych i kei do cumowania jednostek ”Jywających; 
14) zakazuje się lokalizacji obiektów emitujących do atmosfery substancje ”owodujące zmniejszenie ”rzej-

rzysto`ci ”owietrza (dymy, ”yJy oraz substancje inicjujące kondensację ”ary wodnej); 
15) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-

sowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

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

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug (MN,U) na jednej dziaJce 
budowlanej ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkaniowego albo mieszkaniowo-

usJugowego, wraz z ”rzeznaczonymi na ”otrzeby mieszkaLców budynkami garawowymi, gospodar-

czymi i rekreacyjnymi; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z do”uszczeniem usJug (MN,U, MN,U,źP i MW,U) dopuszcza 

się w”rowadzenie usJug wyJącznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkaniowego 
(budynków mieszkaniowych); 

3) obowiązująca linia zabudowy okre`la usytuowanie budynku gJównego o przeznaczeniu zgodnym 

z przeznaczeniem terenu i sytuowanego na dziaJce budowlanej ”rzylegającej frontem do ulicy lub dro-

gi wewnętrznej oznaczonej w ”lanie, gdzie szeroko`ć frontu dziaJki jest nie mniejsza niw 16,0 m; dla 

budynków towarzyszących (n”. obiekty gos”odarcze, garawe) oraz wszystkich budynków sytuowa-

nych na dziaJce budowlanej o froncie mniejszym niw 16,0 m albo nie ”rzylegającej frontem do ulicy 
lub drogi wewnętrznej ”rzebieg obowiązującej linii zabudowy wyznacza nie”rzekraczalną linię zabudowy; 

4) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy: 
a) oka”ów, gzymsów, balkonów, daszków nad wej`ciami, a takwe takich czę`ci budynków jak gale-

rie, tarasy, schody zewnętrzne, ”ochylnie i rampy - do 1,50 m, 

b) innych elementów ”rogramu architektonicznego (studzienek do`wietlających ”iwnice, ”rzedsion-

ków oraz elementów strefy wej`ciowej ws”artych na sJu”ach): do 1,50 m, 

c) zewnętrznych warstw termoizolacyjnych i wykoLczeniowych w ”rzy”adku budynków istnieją-
cych - do 0,20 m, 

d) inwynieryjnych urządzeL sieciowych sytuowanych ”oza budynkami w terenie elementarnym 

D.D.1056.MW,U i D.D.1057.MW,U; 

 ograniczenie dJugo`ci wysunięć ”oza linie zabudowy dla elementów ”rogramu architektonicznego wy-

mienionych lit. a i b nie obowiązuje w terenach elementarnych: D.D.1038.UC,U, D.D.1041.US,U,KS 

i D.D.1044.U,UC,ZP; 

5) na obszarach staJego lub okresowego wystę”owania ”odwywszonego ”oziomu wód gruntowych do-

”uszcza się ”od”iwniczenie budynków ”od warunkiem zastosowania od”owiednich zabez”ieczeL 
chroniących ”rzed ”rzedostawaniem się wody do ”omieszczeL ”iwnicznych (n”. wywsze ”osadowie-

nie budynku i ”odniesienie ”oziomu terenu, o”aski drenawowe, izolacje hydrotechniczne); 
6) zakazuje się lokalizacji nowych, odrębnych lokali usJugowych z wej`ciem usytuowanym ”oniwej ”o-

ziomu chodnika; ustalenie nie dotyczy lokali uwytkowych w zabudowie lokalizowanej na ”óJnoc od te-

renu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), niezbędnych do ”rowadzenia s”ecjalistycznej dziaJalno`ci nie-

”rodukcyjnej związanej z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w sąsiedztwie akwenów weglownych; 
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7) do”uszcza się ”rzebudowę oraz rozbudowę budynków nie będących zabytkami ”od warunkiem: 
a) s”ójnego ksztaJtowania i ”owiązania nowych elementów zabudowy z formami istniejącymi, 
b) kom”leksowego zastosowania rozwiązaL materiaJowych dla caJego budynku; 

8) Jączna wysoko`ć zabudowy i elementów budowlanych lub urządzeL umieszczonych na dachu (n”. 
kominy, wywietrzniki, anteny, maszty) nie mowe wykraczać ”onad ”oziom do”uszczalnej caJkowitej 
wysoko`ci obiektów budowlanych, zgodnie z pkt 28; 

9) w strefie B ochrony konserwatorskiej: 

a) uzu”eJnia się ”ierzeję ul. GryfiLskiej z zachowaniem lub odtworzeniem lokalizacji budynków 
mieszkaniowych, powstaJych ”rzed 1950 r., 

b) nowe budynki lokalizowane w pierzei ul. GryfiLskiej kryje się dachami stromymi symetrycznymi 
(np. kalenicowe, kopertowe, mansardowe), 

c) w pierzei ul. GryfiLskiej stosuje się ceramiczne ”okrycie dachów stromych oraz zachowuje 
i przywraca detal architektoniczny w elewacjach frontowych - na ”odstawie `ladów materialnych 
lub dokumentacji archiwalnej, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 

10) w strefie B ochrony konserwatorskiej do”uszcza się oznakowania ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odar-

czej wyJącznie w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej, bez”o`rednio ”rzy wej`ciu do 
lokalu uwytkowego lub na ogrodzeniu ”osesji - w ”rzy”adku, gdy odlegJo`ć elewacji frontowej od gra-

nicy dziaJki ”rzekracza 5,0 m; 

11) ustala się strefę ś ochrony ekspozycji: 

a) sylwety ko`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu, 
b) sylwety Wzgórz Bukowych, 
c) ”anoramy terenów ”rzybrzewnych nad Jez. Śąbie, 
d) ”anoramy terenów Międzyodrza 

 oznaczoną na rysunku ”lanu, obejmującą obszar ”lanu z wyjątkiem terenów elementarnych: 
D.D.1056.MW,U, D.D.1057.MW,U, D.D.1058.MN,U,ZP i D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska) oraz czę`ci 
terenów elementarnych: Ś.Ś.1046.U,P,MN, Ś.Ś.1053.U,źP, Ś.Ś.1054.U,P, Ś.Ś.1066.KŚ.ź 
(ul. Lotniskowa) i D.D.1068.KD.L; 

 warunki ekspozycji wskazanych obiektów okre`lają ustalenia: linii zabudowy, form zabudowy i zago-

s”odarowania terenu, otwarć i ”unktów widokowych - niedo”uszczalne są wszelkie zakJócenia usta-

lonej struktury zagos”odarowania terenu ”o”rzez: zabudowę tymczasową, nowe nasadzenia zieleni 

wysokiej, zaniechanie wycinki samosiewów lub ”owstawanie innych ”rzegród widokowych jak n”. 
ekrany akustyczne w formie samodzielnych obiektów budowlanych; 

12) w strefie ś ochrony eks”ozycji, strukturę zabudowy i zagos”odarowania terenu ksztaJtuje się 
w s”osób zachowujący charakterystyczne cechy krajobrazu i ”owiązania widokowe: 
a) od strony akwenu Jez. Śąbie (w tym teren elementarny Ś.Ś.1060.WS,UT) widok na ”anoramę 

terenów ”rzybrzewnych, obejmującą obszary cumowania jednostek ”Jywających na tle zes”oJów 
zabudowy kubaturowej i zieleni wysokiej (w tym byJy hangar lotniczy dla hydro”lanów ”rzy 
ul. Przestrzennej 11), 

b) od strony ul. Przestrzennej (teren elementarny D.D.1062.KD.Z) widok poprzez tereny otwarte na 

wielo”lanową ”anoramę zes”oJów (zgru”owaL) zabudowy na tle sylwety Wzgórz Bukowych - 

w pierzei ul. Przestrzennej oraz na ”oJudnie od lotniska (Ś.Ś.1001.KL,U) zabrania się sytuowania 
wysokiej zabudowy ”arawanowej (tworzącej `cianę bez ”rze`witów), 

c) wzdJuw osi istniejących i projektowanych ulic (most im. Pionierów Miasta Szczecina, ul. Przestrzenna, 

ulica D.D.1067.KD.L i D.D.1069.KD.L) oraz z otwarć widokowych ”rzy ”rojektowanych ciągach 
”ieszych na wiewę ko`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu, jako orienta-

cyjnej dominanty przestrzennej (poza granicami planu) - nakazuje się wycinkę zadrzewieL i za-

krzewieL kolidujących z ustalonymi niezakJóconymi widokami z otwarć widokowych i wzdJuw osi 
ulic, 

d) ze strefy ”rzybrzewnej rz. Regalicy, kan. Cegielinka, kan. Śąbska Struga i Jez. Śąbie w kierunku 

naturalnego krajobrazu Międzyodrza i Jez. Śąbie; 
13) w strefie ś ochronie ”odlegają: 

a) sz”alerowy ukJad drzew w ukJadzie wschód - zachód i ”oJudniowy zachód - ”óJnocny wschód, 
”odkre`lające ”ers”ektywę i wielo”lanowo`ć widoków, 

b) ustalone w ”lanie otwarcia widokowe, oznaczone na rysunku ”lanu, wyodrębnione ”o”rzez wy-

równiające się z otoczenia zagospodarowanie terenu (w terenach otwartych) oraz zakomponowa-

ne ”rze`wity ”omiędzy zgru”owaniami zabudowy lub ich czę`ciami o zrównicowanej wysoko`ci 
(w tym nowe dominanty przestrzenne), 
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c) ustalone w ”lanie niezakJócone widoki wzdJuw osi ulic na wiewę ko`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”o-

kalanego Poczęcia NMP w Śąbiu; 
14) ustala się ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych w ustaleniach 

szczegóJowych i oznaczonych na rysunku planu; w ramach ochrony: 

a) nakazuje się zachowanie kom”ozycji obiektu ”o”rzez utrzymanie: gabarytów budynku, formy da-

chu i zasady ”odziaJów elewacyjnych - co najmniej w elewacji frontowej budynku, 

b) wewnętrzną ”rzebudowę lokali mieszkalnych i uwytkowych warunkuje się zachowaniem kom”o-

zycji obiektu i detalu architektonicznego - co najmniej w elewacji frontowej budynku, 

c) zakazuje się zewnętrznego ocie”lania budynków ”osiadających oryginalne klinkierowe wykoLcze-

nie elewacji, do”uszcza się zewnętrzne ocie”lenie elewacji tynkowanych ”od warunkiem odtwo-

rzenia detalu sztukatorskiego, 

d) w elewacji frontowej budynku do”uszcza się wymianę stolarki okiennej ”od warunkiem odtwo-

rzenia wymiarów zewnętrznych elementów konstrukcyjnych stolarki i zastosowania symetrycz-

nego ”odziaJu ”ola okiennego, 
e) w elewacji frontowej budynku do”uszcza się w”rowadzenie dodatkowego do`wietlenia ”oddaszy 

wyJącznie w formie okien ”oJaciowych lub lukarn dachowych; 
15) w przypadku konieczno`ci likwidacji zabytku ujętego w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje wy-

konanie inwentaryzacji konserwatorskiej obiektu (pomiarowej oraz fotograficznej) i przekazanie wyko-

nanej dokumentacji organowi ds. ochrony zabytków ”rzed dokonaniem jego rozbiórki; 
16) zakazuje się wygradzania terenów w odlegJo`ci do 5,0 m od linii brzegowej Jez. Śąbie; wzdJuw linii 

brzegowej nakazuje się realizację `ciewki s”acerowej z zastosowaniem niezbędnych obej`ć zabudowy 
i urządzeL brzegowych (n”. sli”y, wyciągarki jednostek ”Jywających, urządzenia duwigowe i cumow-

nicze oraz dystrybucji ”aliw dla jednostek ”Jywających); 
17) na terenach obiektów usJug turystyki z dopuszczeniem lokali mieszkalnych (UT,MW,ZP), lokale 

mieszkalne realizuje się wyJącznie jako wbudowane w obiekty usJugowe; 

18) na terenach obiektów usJug turystyki z do”uszczeniem lokali mieszkalnych (UT,MW,źP), zakazuje się 
lokalizacji garawy jednokondygnacyjnych na ”oziomie terenu z wyjątkiem: 
a) garawy wbudowanych w obiekty budowlane i skarpy terenowe, 

b) zes”oJów garawy murowanych ”rzylegających (dobudowanych) do budynku (budynków), ”od wa-

runkiem uwytkowego wykorzystania dachu (stro”u nad zes”oJem garawy), 
c) wolnostojących zes”oJów garawy murowanych w ”ostaci ”ojedynczych jednorzędowych ciągów 

garawy dla samochodów osobowych, o liczbie boksów garawowych od 5 do 10; 
 ustalenie nie dotyczy obiektów sJuwących zimowaniu jednostek ”Jywających; 
19) istniejące garawe blaszane traktuje się jako zagos”odarowanie tymczasowe, docelowo ”rzeznacza się 

je do likwidacji; 

20) obiekty gos”odarcze n”. `mietniki i obiekty techniczne wbudowuje się w budynki lub zes”oJy garawy 
lub sytuuje w otoczeniu zieleni ”arawanowej od strony widoków: z ulicy, z ciągu ”ieszego i `ciewki 
rowerowej, z terenów zieleni urządzonej i usJug o dostę”ie ogólnym lub publicznym, od akwenu; 

21) zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych od strony ulicy, ciągu ”ie-

szego i `ciewki rowerowej, oznaczonych na rysunku ”lanu, oraz od strony akwenu; 
22) do”uszcza się lokalizację reklam z wyjątkiem: 

a) lokalizacji reklam wolno stojących ”rzesJaniających widok na zabytek oraz w tle zabytku, 

b) lokalizacji reklam wbudowanych na obiektach zabytkowych bez zgody organu ds. ochrony zabyt-

ków, 
c) lokalizacji reklam mogących zakJócać warunki mieszkaniowe ”o”rzez emisję ”ulsującego `wiatJa, 
d) lokalizacji reklam na terenach zieleni urządzonej, oznaczonej w ustaleniach szczegóJowych sym-

bolem ZP, 

e) lokalizacji reklam wolno stojących na tle zieleni urządzonej, oznaczone w ustaleniach szczegóJo-

wych symbolem ZP, 

f) lokalizacji reklam wolno stojących w liniach rozgraniczających ulic: w ”asach zieleni urządzonej 
w formie sz”alerów drzew, w ”asach rozdzielających jezdnie oraz na chodnikach z wyJączeniem 
sJu”ów ogJoszeniowych, zgodnie z pkt 23, 

g) lokalizacji reklam w granicach siedlisk ”rzyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków ro`lin 
i zwierząt oraz na ”rojektowanych obszarach zieleni naturalnej objętej ochroną ”rawną, oznaczo-

nych w ustaleniach szczegóJowych symbolem źN, 
h) lokalizacji reklam wolno stojących ”rzesJaniających tereny zieleni naturalnej objętej ochroną 

”rawną, oznaczonych w ustaleniach szczegóJowych symbolem źN, 
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i) lokalizacji reklam w strefie brzegowej, na nabrzewach, ”irsach i pomostach, 

j) lokalizacji reklam w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegóJowych; 
23) lokalizację reklam wolno stojących w pasie drogowym z zastrzeweniem ”kt 22 lit. f, warunkuje się nie 

”owodowaniem ograniczeL dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu drogowym; 

24) do”uszcza się zachowanie i ada”tację zainwestowania (w tym zabudowy) i uwytkowania terenu nie-

zgodnego z ”lanem lecz istniejącego legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu - do czasu 

zmiany zagospodarowania i przeznaczenia terenu na zgodne z ”lanem; istniejące legalnie budynki mo-

gą być ”oddawane remontom kapitalnym i modernizacjom bez ”rawa ”owiększania kubatury budynku 
i liczby mieszkaL w ”rzy”adku budynków mieszkaniowych (zakaz ”owiększania kubatury budynku nie 
dotyczy rozbudowy o urządzenia techniczne niezbędne do ”rawidJowego funkcjonowania obiektu); 

25) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego i uwytkowania terenu z wyjątkiem: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowego uwytkowa-

nia niezgodnego z ”rzeznaczeniem terenu lecz istniejącego legalnie, do czasu zmiany zagospoda-

rowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

b) tymczasowego uwytkowania terenu stanowiącego kontynuację dotychczasowego uwytkowania, 
do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

c) niezgodnych z ”rzeznaczeniem terenu tymczasowych obiektów usJugowych i zagospodarowania 

terenu o charakterze sezonowym, na czas trwania imprez sportowych, kulturalnych lub handlowych, 

d) zgodnych z ”rzeznaczeniem terenu tymczasowych obiektów usJugowych, gos”odarczych i maga-

zynowych oraz zagospodarowania terenu z wyJączeniem terenów zieleni objętej ochroną ”rawną 
(ZN i WS,źN), na okres do trzech lat od daty zJowenia wniosku o dzierwawę, 

e) zapleczy budowy inwestycji, realizowanych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 

f) zagospodarowania tymczasowego dopuszczonego w ustaleniach szczegóJowych, wynikającego 
z konieczno`ci zastosowania rozwiązaL ”rzej`ciowych ”rzy realizacji ”lanu; 

26) lokalizację nowego i ”rzedJuwenie lokalizacji istniejącego zagos”odarowania tymczasowego dopusz-

czonego niniejszym ”lanem warunkuje się Jącznym s”eJnieniem wymogów: 
a) dostosowaniem usytuowania do lokalnej kom”ozycji istniejącego w sąsiedztwie zagos”odarowa-

nia terenu lub krajobrazu w strefie brzegowej, oraz dostosowaniem formy do stylistyki otaczają-
cej zabudowy, 

b) nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej, lotniczej, rowerowej i pieszej oraz dla 

”rze”rowadzenia sieci inwynieryjnych, 
c) mowliwo`cią likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego; 

27) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury oraz lokalizację nowych i ”rzedJuwania lokalizacji 
istniejących obiektów stanowiących niezbędne wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego, 
takich jak budki telefoniczne, kioskowiaty i wiaty ”rzystankowe, kosze na `mieci, Jawki ”arkowe, 
lam”y, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe it”. ”od warunkiem: 
a) braku kolizji z sieciami i urządzeniami ”odziemnymi, 
b) nie ”owodowaniem ograniczeL w komunikacji koJowej, lotniczej, rowerowej i pieszej, w tym dla 

umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 
28) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, między 

innymi do ograniczeL do”uszczalnej caJkowitej wysoko`ci obiektów budowlanych oraz do”uszczalnej 
wysoko`ci obiektów naturalnych (drzew), okre`lonych ”rzez wyznaczone dla Lotniska Szczecin-

Śąbie: 
a) ”owierzchnie ”odej`cia do ”asów startowych (o nachyleniu 1:20, 1:25, 1:30) i powierzchnie 

boczne ”rzej`ciowe (o nachyleniu 1:5), w których obowiązują zmienne do”uszczalne caJkowite 
wysoko`ci obiektów budowlanych oraz obiektów naturalnych, w tym obiektów trudno dostrze-

galnych z powietrza, oznaczone na rysunku planu, 

b) ”owierzchnię ”oziomą wewnętrzną (znajdującą się na zewnątrz od wyznaczonej krawędzi ”o-

wierzchni ”odej`ć i powierzchni bocznych ”rzej`ciowych), w której obowiązuje staJa do”uszczal-

na caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych oraz obiektów naturalnych: 46,0 m n.p.m.; 

29) ustala się ograniczenia inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Lotniska Szczecin-Śąbie jako lo-

kalnego portu lotniczego o trzech ”asach startowych dla maJych jednostek latających, takie jak: 
a) ograniczenia obszarów zabudowy ”o”rzez ksztaJtowanie nie”rzekraczalnych linii zabudowy, 
b) limity wysoko`ci zabudowy i zagos”odarowania terenu, uwzględniające do”uszczalną caJkowitą 

wysoko`ć obiektów budowlanych i obiektów naturalnych, 
c) zakazy nasadzeL zieleni wysokiej; 
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30) do”uszcza się dalszą ”rzebudowę lotniska, w tym realizację ”asa startowego PS 1 o wymiarach: 

1440 m x 150 m i nawierzchni betonowej, którą umowliwia się ”oprzez: 

a) rezerwację terenu elementarnego Ś.Ś.1042.KL na cele komunikacji lotniczej, 
b) zakazy związane z ”rognozowanym roz”rzestrzenianiem się haJasu lotniczego, 
c) ograniczenia w zakresie realizacji obiektów budowlanych i zagospodarowania tymczasowego oraz 

o`wietlenia terenu i zewnętrznego o`wietlenia budynków - na obszarach w granicach potencjal-

nej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, 
 z zastrzeweniem ”kt 29; 

31) ”rzy lokalizacji nowych obiektów uwyteczno`ci ”ublicznej - w granicach dziaJki budowlanej realizuje 
się od”owiednie do rodzaju obiektu i s”osobu zagos”odarowania terenu rozwiązania ”rzestrzenne 
wynikające z ”rze”isów obrony cywilnej; 

32) ustalenia kompozycji i form zabudowy obowiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania 

tymczasowego. 

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 tymczasowo (jako zagos”odarowanie tymczasowe) nie uznaje się za 

dostę” do drogi ”ublicznej dla terenów ”rzylegJych; 
3) zakazuje się wydzielania dziaJek ”o obrysie budynków bez wydzielenia terenu ”rzynalewnego 

i niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku, ustalenie nie dotyczy sytuacji wyznaczenia po 

obrysie budynku jednej z granic terenu ”rzynalewnego zabudowie istniejącej oraz w zabudowie szere-

gowej lub bliuniaczej; 
4) minimalną szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej, oznaczoną w ustaleniach szczegóJowych, 

ustala się wyJącznie dla dziaJek budowlanych bez”o`rednio ”rzylegających do ulic i dróg wewnętrz-
nych oznaczonych w planie, przy czym w ”rzy”adku dziaJki ”rzylegającej do kilku ulic lub dróg we-

wnętrznych; ustalenie dotyczy frontu przy ulicy lub drodze wskazanej w ustaleniach szczegóJowych, 
albo w przypadku braku wskazania - co najmniej jednego frontu; nie uznaje się za dziaJkę budowlaną 
dziaJki gruntu stanowiącej wyJącznie dojazd do dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do 
ulic i dróg wewnętrznych; ustalenie obowiązuje z zastrzeweniem ”kt 6; 

5) ”rzy wydzielaniu dziaJek budowlanych ”rzylegających frontem do ulic lub dróg wewnętrznych, ozna-

czony w ustaleniach szczegóJowych kąt nachylenia nowych granic dziaJek budowlanych dotyczy wy-

Jącznie granic stykających się z linią rozgraniczającą ulicy lub drogi wewnętrznej; 
6) oznaczone w ustaleniach szczegóJowych zasady ”arcelacji nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 

budowlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych i obiektów inwynieryjnych; 
7) okre`lone w ustaleniach szczegóJowych warunki ”arcelacji nie obowiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 

gruntu na ”rzyJączenie do sąsiedniej ”osesji w celu umowliwienia ”rawidJowego i racjonalnego korzy-

stania z budynku lub urządzeL ”oJowonych na tej ”osesji lub umowliwienia jej racjonalnej zabudowy 
i ”o”rawy warunków zagos”odarowania (korekty ”odziaJów wJasno`ciowych); 

8) oznaczone na rysunku ”lanu granice terenów elementarnych wyznaczają granice ”odziaJów ”arcela-

cyjnych; 

9) na obszarach, gdzie nie ustala się zakazu wtórnych ”odziaJów terenu, do”uszcza się wydzielenia geo-

dezyjne m.in.: dziaJek budowlanych, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszych i rowerowych oraz koryta-

rzy infrastruktury technicznej (inwynieryjnych sieci uzbrojenia terenu), dziaJek budowlanych dla inwy-

nieryjnych urządzeL sieciowych i obiektów inwynieryjnych, z zastrzeweniem ”kt 10; 

10) na obszarze w granicach s”ecjalnej ochrony ”taków NATURA 2000, oznaczonych na rysunku ”lanu, 
oraz w bez”o`rednim jego sąsiedztwie do”uszcza się ”arcelację gruntów ”od warunkiem braku nega-

tywnego oddziaJywania: 
a) na siedliska ”rzyrodnicze, gatunki zwierząt oraz ich siedliska, dla ochrony których wyznaczono 

i zaplanowano do wyznaczenia obszary Natura 2000, 

b) na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, objętych ochroną 
”rawną, wystę”ujących na obszarze ”lanu i w jego sąsiedztwie, 

 o ile ustalenia szczegóJowe nie zakazują wtórnych ”odziaJów ”arcelacyjnych; 
11) ustala się dostę” ogólny do akwenu w odlegJo`ci do 1,5 m od linii brzegowej Jez. Śąbie oraz dostę” 

co najmniej ”ubliczny do `ciewki s”acerowej ”rzebiegającej wzdJuw linii brzegowej jeziora (z uwzględ-

nieniem niezbędnych obej`ć zabudowy i urządzeL brzegowych); 
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12) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

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

blicznych i wewnętrznych, ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 
2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniają 

nastę”ujące ulice ukJadu ”odstawowego: 
a) D.D.1061.KD.GP - wylot z miasta w kierunku wschodnim i ”oJudniowym, ”owiązanie z między-

odrzem i lewobrzewną czę`cią miasta, 
b) D.D.1062.KD.Z - ”oJączenie z osiedlem Śąbie, źaJom, wylot z miasta w kierunku ”óJnocnym 

i wschodnim ”owiązanie z międzyodrzem i czę`cią lewobrzewną miasta, 
c) D.D.1063.KD.Z i D.D.1064.KD.Z - ”owiązanie w rejonie lotniska ul. Przestrzennej i D.D.1061.KD.GP, 

d) D.D.1065.KD.Z, D.D.1066.KD.Z - ”oJączenie z osiedlem Śąbie oraz osiedlami SJoneczne i Majowe; 

3) 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 ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, nie mniejszej niw ta, 
która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; do obliczania 
za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych ”rzyjmuje się nastę”ujące mini-

malne wskauniki liczby miejsc ”ostojowych: 

L.p. Obiekt lub teren 
Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaanik liczby 
miejsc 

postojowych 

1. 
budynki mieszkaniowe wielorodzinne 
i wbudowane lokale mieszkalne 

1 mieszkanie 1 

2. budynki mieszkaniowe jednorodzinne 1 mieszkanie 2 
3. hotele, pensjonaty 10 miejsc hotelowych 5 

4. 
obiekty rekreacyjno – sportowe 
i szkoleniowo-rekreacyjne 

5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

5. sklepy o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 25 m² powierzchni 
sprzedacy 

1 

6. 
sklepy o powierzchni sprzedacy 
do 2000 m2 

100 m² powierzchni 
sprzedacy 

3 

7. obiekty ekspozycyjno-handlowe 50 m² powierzchni 
ucytkowej* 

1 

8. gastronomia 10 miejsc 
konsumpcyjnych 

3 

9. biura, urzCdy, poczty, banki  100 m² powierzchni 
ucytkowej* 

3 

10. przystaM ceglarska 2 miejsca do 
cumowania 

1 

11. baza rybacka  2 zatrudnionych 1 
12. warsztaty naprawcze sprzCtu lotniczego i samolotów 2 zatrudnionych** 1 

13. obiekty wystawowe 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

14. stacja paliw (z wył>czeniem stacji samoobsługowej)  1 obiekt 5 

15. 
stacja paliw dla jednostek pływaj>cych (z 
wył>czeniem stacji samoobsługowej)  2 zatrudnionych 1 

16. domki campingowe  1 domek 1 

17. sale konferencyjne  5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

18. warsztaty pojazdów mechanicznych  1 stanowisko 
naprawcze 

3 

19. rzemiosło  10 zatrudnionych** 1 
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L.p. Obiekt lub teren 
Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaanik liczby 
miejsc 

postojowych 
20. place składowe, hurtownie, magazyny 5 zatrudnionych** 2 
21. zakłady produkcyjne 5 zatrudnionych** 1 

22. 
baseny pływackie, siłownie, inne małe obiekty sportu 
i rekreacji 

5 korzystaj>cych 1 

23. korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 
24. boiska treningowe 5 korzystaj>cych 1 

25. stadion sportowy 
nie okreWla siC, miejsca postojowe 
realizuje siC zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi 

26. usługi rócne 100 m² powierzchni 
ucytkowej nie mniej nic 1 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zali-
cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

 

4) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub 
zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunkuje się za”ewnieniem na terenie przedsię-
wzięcia od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika 
z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; 

5) 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; 

6) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów ”rzyjmuje się nastę”ujące wskauniki 
liczby miejsc postojowych: 

L.p. Obiekt lub teren 
Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaanik liczby 
miejsc 

postojowych 

1. 
budynki mieszkaniowe wielorodzinne 
i wbudowane lokale mieszkalne 

nie okreWla siC 

2. budynki mieszkaniowe jednorodzinne nie okreWla siC 

3. hotele, pensjonaty 100 miejsc 
hotelowych 

nie mniej nic 2 

4. 
obiekty rekreacyjno – sportowe 
i szkoleniowo-rekreacyjne 

25 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

5. sklepy o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 100 m² powierzchni 
sprzedacy 

nie mniej nic 0,2 

6. 
sklepy o powierzchni sprzedacy 
do 2000 m2 

100 m² powierzchni 
sprzedacy 

nie mniej nic 1 

7. obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² powierzchni 
ucytkowej* 

nie mniej nic 0,5 

8. gastronomia nie okreWla siC 

9. biura, urzCdy, poczty, banki  100 m² powierzchni 
ucytkowej* 

nie mniej nic 1 

10. przystaM ceglarska nie okreWla siC 
11. baza rybacka  nie okreWla siC 
12. warsztaty naprawcze sprzCtu lotniczego i samolotów 10 zatrudnionych** nie mniej nic 0,5 

13. obiekty wystawowe 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 0,5 

14. stacja paliw (z wył>czeniem stacji samoobsługowej)  nie okreWla siC 
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L.p. Obiekt lub teren 
Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaanik liczby 
miejsc 

postojowych 

15. 
stacja paliw dla jednostek pływaj>cych  
(z wył>czeniem stacji samoobsługowej)  nie okreWla siC 

16. domki campingowe  nie okreWla siC 
17. sale konferencyjne  nie okreWla siC 
18. warsztaty pojazdów mechanicznych  nie okreWla siC 
19. rzemiosło  10 zatrudnionych** nie mniej nic 0,5 
20. place składowe, hurtownie, magazyny 5 zatrudnionych** nie mniej nic 0,2 
21. zakłady produkcyjne 5 zatrudnionych** nie mniej nic 0,5 

22. 
baseny pływackie, siłownie, inne małe obiekty sportu 
i rekreacji 

5 korzystaj>cych nie mniej nic 0,2 

23. korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) nie okreWla siC 
24. boiska treningowe nie okreWla siC 

25. stadion sportowy 100 m² powierzchni 
obiektu 

nie mniej nic 0,5 

26. usługi rócne 50 m2 powierzchni 
ucytkowej nie mniej nic 0,2 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zali-
cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

7) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to zaokrągla się 
go ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 0,5, za` koLcówki wywsze od 0,5 zaokrągla 
się w górę do liczby caJkowitej; 

8) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe oznaczone w pkt 3 i 4 nie obowiązują 
w przypadku: 

a) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy tymczasowego obiektu budowlanego wywoJującej potrzeby 

parkingowe do 3 miejsc postojowych, 

b) zagos”odarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.); 

9) ”okazane na rysunku ”lanu ”rzebiegi `ciewek rowerowych są ”rzebiegami ”rzybliwonymi; ustalenie 
przebiegu `ciewki rowerowej w ”rzekroju ”asa drogowego nastą”i na eta”ie ”rojektu budowlanego 
ulicy chyba, we ”rzebieg u`ci`lony będzie w ustaleniach szczegóJowych dla terenów elementarnych; 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”ro-

wadzone sieci uzbrojenia terenu; do”uszcza się ”rowadzenie sieci ”oza liniami rozgraniczającymi ulic 
na warunkach oznaczonych w ustaleniach szczegóJowych; 

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej Ø 100÷200 mm ”o”rzez ma-

gistrale wodociągowe Ø 400÷500 mm w ul. śskadrowej, Ø 350 mm w ul. GryfiLskiej oraz Ø 200 
mm w ul. Przestrzennej; 

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

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

b) z uwzględnieniem za”ewnienia wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owa-

rowych; 

4) ustala się od”rowadzanie `cieków sanitarnych systemem grawitacyjno - tJocznej kanalizacji sanitarnej 
Ø 0,20÷0,60 m poprzez kolektor sanitarny Ø 1,40 m do oczyszczalni `cieków ｭZdrojeｬ, przy czym 

`cieki sanitarne: 
a) z ”óJnocnej czę`ci terenu od”rowadzane będą ”rojektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno-

tJoczną w ul. Przestrzennej i ”rzetJaczane do kolektora kanalizacji sanitarnej ｭHｬ w Śąbiu (”rzed 
nową ”rze”om”ownią `cieków ”rzy ul. Gierczak), 
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b) z zachodniej czę`ci terenu od”rowadzane będą ”rojektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno-

tJoczną do ”rojektowanego kolektora sanitarnego w ulicach Hangarowej i Eskadrowej i dalej do 

kolektora sanitarnego Ø 1,40 m w rejonie skrzywowania ulic Leszczynowej i Batalionów ChJo”skich, 
c) ze wschodniej i ”oJudniowo-wschodniej czę`ci terenu od”rowadzane będą ”rojektowaną kanalizacją 

sanitarną grawitacyjno-tJoczną do istniejącego kolektora sanitarnego Ø 1,40 m w ul. GryfiLskiej; 
5) do czasu realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do”uszcza się korzystanie z indywidualnych 

ujęć wody, a takwe zastosowanie szczelnych zbiorników bezod”Jywowych i zbiorników do gromadze-

nia wód o”adowych; zakazuje się realizacji ”rzydomowych oczyszczalni `cieków; 
6) od”rowadzanie wód o”adowych: 

a) systemem istniejącej i ”rojektowanej kanalizacji deszczowej Ø 0,30÷1,40 m ”o”rzez urządzenia 
”odczyszczające do rz. Regalicy, Cegielinki, PJoni i Jez. Śąbie, 

b) bez”o`rednio do Jez. Śąbie oraz do rzek: Regalica, Cegielinka lub PJonia, a takwe do gruntu, ”od 
warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących w”rowadzania `cieków do wód lub do 
ziemi; 

7) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `redniego i niskiego ci`nienia Ø 100÷250 mm 

w ulicach: Przestrzennej, śskadrowej, GryfiLskiej; 
8) zaopatrzenie w cie”Jo z cie”Jowni rejonowej ｭŚąbskaｬ ”o”rzez magistrale 2xØ350 mm w rejonie ulic: 

Wiosennej i Jesiennej a takwe 2xØ300 mm w rejonie ulic: MJodziewy Polskiej i Ja`minowej i 2xØ200 mm 

w rejonie ulic Struga i GryfiLskiej, a takwe ”o”rzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja zgodnie z pkt 9; 

9) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: niskoemisyjne 
instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa 
energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”. 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) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 

15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane z GPZ 

ｭZdrojeｬ i GPZ ｭPomorskaｬ; 
11) nowe i istniejące do ”rzebudowy sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne; ustalenie nie 

dotyczy na”owietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia 110 kV zasilającej GPź ｭZdrojeｬ; 
12) obsJuga telekomunikacyjna z dostę”nych lub wykonanych na ”otrzeby obsJugi telekomunikacyjnej 

sieci i inwynieryjnych urządzeL sieciowych, zgodnie z pkt 11; 

13) na terenie Ś.Ś.1001.KL,U do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL do obsJugi telekomunikacyj-

nej w s”osób nie kolidujący z funkcjonowaniem lotniska; 

14) wysoko`ć sJu”ów o`wietlenia ulicznego w terenach elementarnych: D.D.1061.KD.GP, D.D.1062.KD.Z, 

D.D.1063.KD.Z, D.D.1064.KD.Z, D.D.1065.KD.Z, D.D.1067.KD.L, D.D.1068.KD.L, D.D.1069.KD.L, 

D.D.1070.KD.L, Ś.Ś.1071.KŚ.L, Ś.Ś.1073.KŚ.Ś, Ś.Ś.1074.KŚ.Ś, Ś.Ś.1075.KŚ.Ś nalewy dostoso-

wać do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z ust. 3 pkt 28 lit. a; 

15) w ustaleniach ”lanu ”rzyjęte zostaJy minimalne `rednice sieci magistralnych i rozdzielczych z dopusz-

czeniem zmiany ”rzekrojów i ”rzebiegów w granicach wydzielonych terenów elementarnych wynika-

jących z analizy zapotrzebowania i bilansu terenu; ustala się minimalne `rednice sieci: wodociągowa 
90 mm, gazowa 25 mm, cieplna 2 x 80 mm, kanalizacja sanitarna 0,2 m, kanalizacja deszczowa 

0,3 m; 

16) ustala się czasowe, krótkotrwaJe gromadzenie od”adów staJych w pojemnikach zlokalizowanych na 

”oszczególnych ”osesjach a nastę”nie wywowenia ich na skJadowisko od”adów staJych; 
17) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
18) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się sytuowanie ”ojemników sJuwących gromadze-

niu od”adów staJych ”rzeznaczonych do odzysku. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny D.D.1001.KL,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja lotnicza - lokalny ”ort lotniczy dla maJych jednostek latających, 
lotnisko dyspozycyjno-biznesowe i s”ortowe, usJugi lotnicze i okoJolotniskowe; 

2) w ramach usJug lotniczych ustala się obowiązek realizacji co najmniej: 
a) portu lotniczego, 
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b) warsztatów na”rawczych s”rzętu lotniczego i samolotów, 
c) technicznego, administracyjnego i socjalnego zaplecza lotniska; 

3) do”uszcza się budowę utwardzonej drogi startowej w granicach pasa startowego PS-1, oznaczonego 

na rysunku planu; 

4) poza granicami lotniska (zgodnymi z dokumentacją rejestracyjną lotniska) lokalizuje się usJugi okoJo-

lotnicze (”owiązane z obsJugą lotniska, usJugami lotniczymi i obsJugą ”asawerów). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 

nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

3) do”uszcza się wycinkę warto`ciowego drzewostanu oraz innych drzew i krzewów ze względu na 
potrzeby ruchu lotniczego; 

4) ”rzy nasadzeniach zieleni w”rowadza się ro`linno`ć gatunków rodzimych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5; 

5) nakazuje się odtworzenie utraconych siedlisk lęgowych gąsiorka ujętego na wykazie zaJącznika 
I Dyrektywy Ptasiej w granicach terenu elementarnego D.D.1007.ZN lub zastosowanie w granicach 

”lanu kom”ensacji ”rzyrodniczej równowawącej straty w `rodowisku naturalnym s”owodowane utratą 
ww. siedlisk; 

6) realizacja ”rzedsięwzięć wiąwących się z zniszczeniem lub ”rzeksztaJceniem siedlisk gatunków ro`lin 
zaliczanych do ”rawnie chronionych wymaga zgJoszenia i uzyskania na to zgody wJa`ciwego organu 
ochrony przyrody. 

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

1) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

3) ustala się dostosowanie nowej zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów: 
a) uczytelnienia wiewy kontroli lotniczej w budynku przy ul. Przestrzennej 10 jako dominanty prze-

strzennej, oznaczonej na rysunku planu, 

b) uksztaJtowania harmonijnej ”ierzei od strony terenu elementarnego Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Prze-

strzenna) z zamknięciem kompozycyjnym o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku 
planu (rejon zabudowy nowego portu lotniczego), 

 z zastrzeweniem ”kt 4, 5 i 6; 

4) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne z zastrzeweniem ”kt 9; 

5) do”uszcza się realizację nowej zabudowy wyJącznie o prostych formach techniczno-technologicznych 

i wyrównanej wysoko`ci, z zastosowaniem nowoczesnych technik i materiaJów elewacyjnych o jed-

nolitej lub neutralnej kolorystyce (n”. szkJo, metal); 
6) nowe budynki kryje się dachami ”Jaskimi z oka”em 0,80÷1,20 m, w strefach wej`ciowych oraz dla 

budynków gos”odarczych, wiat i zadaszeL do”uszcza się zastosowanie innych form ”rzekrycia z wy-

Jączeniem dachów stromych; 
7) ustala się ochronę zabytku ”rzy ul. Przestrzennej 8-10 ujętego w gminnej ewidencji zabytków i za-

kwalifikowanego do w”isu do rejestru zabytków, oznaczonego na rysunku ”lanu, zgodnie z § 6 ust. 3 

pkt 14; w ramach ochrony: 

a) nakazuje się utrzymanie gabarytów budynku, w tym ”oszczególnych jego czę`ci z wyJączeniem 
rozpięto`ci hangaru lotniczego, 

b) zakazuje się zmiany formy dachu, 
c) zakazuje się rozbudowy budynku z wyJączeniem hangaru lotniczego, do”uszcza się wewnętrzną 

”rzebudowę ”od warunkiem: nie naruszenia konstrukcji budynku, braku konstrukcyjnego ”owią-
zania nowych elementów z istniejącymi `cianami i stro”ami (”odziaJy wewnętrzne w technologii 

wolno stojącej) oraz zachowania i utrzymania wewnętrznej klatki schodowej, 
d) zakazuje się zmiany ksztaJtu i wymiarów otworów okiennych, detali oraz formy i ”odziaJów 

okiennych - ustalenie nie dotyczy elementów w”rowadzonych w okresie powojennym, 

e) ”oza hangarem lotniczym zakazuje się zmiany oryginalnych materiaJów elewacyjnych oraz ze-

wnętrznego ocie”lenia budynku, 
f) nakazuje się zachowanie moduJu ”odziaJów konstrukcyjnych czę`ci ruchomych hangaru lotnicze-

go (wrota), 
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g) ”rzebudowę hangaru lotniczego ogranicza się do: 
ｦ w”rowadzenia ”rzegród budowlanych w miejsce wrót i bram - pod warunkiem zastosowania 

i uczytelnienia ich symetrycznego i jednolitego ”odziaJu konstrukcyjnego opartego na module 

”odziaJów istniejących, 
ｦ w”rowadzenia ”odziaJów wewnętrznych hali hangaru wyJącznie w technologii wolnostojącej, 

bez konstrukcyjnego ”owiązania ze `cianami i stro”em istniejącym, 
ｦ rozbudowy hangaru lotniczego wyJącznie od strony ”oJudniowej, ”olegającej na dobudowa-

niu do ”Jaszczyzny `ciany wrót (na caJej dJugo`ci hangaru) nowej czę`ci, o prostej i jednolitej 

formie architektonicznej nie ”rzekraczającej wysoko`cią hangaru w stanie istniejącym, 
z zastosowaniem techniki elewacyjnej bazującej na wykorzystaniu stali i szkJa bez elementów 
dysharmonizujących z kom”ozycją caJego obiektu, 

h) w budynku przy ul. Przestrzennej 8-10 do”uszcza się utrzymanie i montaw nowych anten 
i urządzeL technicznych wyJącznie na dachu wiewy kontroli lotów, z zastrzeweniem ”kt 9; 

8) nakazuje się utrzymanie elewacji zabytku ”rzy ul. Przestrzennej 8-10 w fakturze cegJy licowej, zaka-

zuje się tynkowania, malowania i zawieszania ”rzewodów i urządzeL technicznych oraz równicowania 
wykoLczenia czę`ci budynku; ustalenie nie dotyczy przebudowy hangaru lotniczego zgodnie z pkt 7 

lit. g; 

9) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy, rozbudowy hangaru lotniczego i zagospodarowania te-

renu do wymagaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28; 

10) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 5% ”owierzchni terenu elementarnego; 
11) do”uszcza się lokalizacje reklam wyJącznie o tre`ci związanej z ”rowadzoną dziaJalno`cią oraz no`ni-

ków informacji turystycznej, z zastrzeweniem ”kt 3 i 9; 

12) zakazuje się lokalizacji masztów i anten za wyjątkiem: 
a) wbudowanych, z zastrzeweniem ”kt 7 lit. h, 

b) wolno stojących masztów i anten niezbędnych do obsJugi i kierowania ruchem lotniczym; 

13) na budynku przy ul. Przestrzennej 10 zachowuje się syrenę miejskiego systemu ostrzegania 
i alarmowania ludno`ci o zagroweniach - z mowliwo`cią jej remontu, ”rzebudowy i przeniesienia 

w granicach terenu elementarnego (w tym takwe na inny budynek). 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z potrzebami portu lotniczego, lotniskowej 

infrastruktury technicznej, usJug lotniczych lub okoJolotniskowych; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) i/lub z terenu D.D.1069.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 

3) o”rócz miejsc ”ostojowych wynikających z pkt 2, w rejonie lokalizacji dworca lotniczego i ul. Prze-

strzennej ustala się usytuowanie co najmniej 50 miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1061.KD.GP (ul. Eskadrowa), D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), 

D.D.1068.KD.L, D.D.1069.KD.L, D.D.1070.KD.L, D.D.1071.KD.L i ul. Hangarowej; 

2) odwodnienie obszaru lotniska systemem drenawu ”odziemnego z ”rzetJaczaniem wód o”adowych 
i drenawowych do Jez. Śąbie i rz. Regalicy ”o”rzez ”om”ownię w terenach elementarnych: 

D.D.1015.KPD,W,KPS i D.D.1035.ZP,U,KPD; 

3) kanaJ deszczowy Ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz bu-

dowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) kanaJ deszczowy Ø 1,4 m - wraz z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu ｦ z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji lub w terenach: D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), D.D.1069.KD.L; 

6) ”rojektowane wolno stojące lub wbudowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablo-

wą 15 kV; 
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7) do”uszcza się lokalizację obiektów Radiolokacyjnego Systemu Lądowania wraz z zasięgiem oddziaJy-

wania oznaczonym na rysunku ”lanu; zasięg oddziaJywania obiektów radiolokacyjnych uzalewnia się 
od mocy zastosowanych urządzeL. 

§ 8. Teren elementarny D.D.1002.US,UT,WS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug s”ortu i rekreacji oraz turystyki wodnej (”rzystaL dla jednostek 
”Jywających, ”rzystaL wędkarska lub o`rodek szkoleniowo-rekreacyjny), wody `ródlądowe (akwen 
”rzystani weglarskiej lub wędkarskiej); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu s”ecjalistycznej dziaJalno`ci nie”roduk-

cyjnej związanej z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w sąsiedztwie akwenów weglownych (n”. wy-

”owyczalnia lub ”rzechowalnia s”rzętu rekreacyjnego i turystycznego); 

3) do”uszcza się lokalizację ”rzystani rybackiej lub maJej bazy rybackiej ograniczonej do: nabrzewa ”rzy-

stosowanego do cumowania rybackich jednostek ”Jywających w istniejącym kanale wodnym, za”le-

cza socjalnego, administracyjnego i magazynowego oraz suszarni sieci i naprawy sieci rybackich. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 

zmianie zagospodarowania terenu w granicach obszaru NATURA 2000 oraz w strefie brzegowej 

obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie 
mogą negatywnie oddziaJywać na siedliska bytowania gąsiorka i zimorodka, wystę”ujące na wschód 
od terenu elementarnego (poza granicami planu); 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 60% powierzchni terenu elementarnego; 

5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6; 

6) wzdJuw linii brzegowej od strony jeziora zakazuje się dziaJaL ”ogarszających warunki rozwoju ro`linno-

`ci wodnej s”ecyficznej dla strefy brzegowej oraz ograniczających jej wykorzystanie ”rzez gatunki, 
dla ochrony których wyznaczono ten chroniony obszar Natura 2000; 

7) od strony basenu (”oza linią brzegową od strony jeziora) umocnienie nabrzewa oraz jego przystoso-

wanie do cumowania i wyciągania na brzeg jednostek ”Jywających warunkuje się stworzeniem do-

godnych warunków dla rozwoju ro`linno`ci wodnej s”ecyficznej dla strefy brzegowej i umowliwiają-
cych jej wykorzystanie ”rzez gatunki dla ochrony których wyznaczono ten chroniony obszar Natura 

2000; 

8) realizacja ”irsu nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. Śąbie ”rzez ”taki. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 
3) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 
2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m n.p.m.; 

4) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

5) zakazuje się budowy ”irsów i ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających, na ”oJączeniu 
z terenem elementarnym Ś.Ś.1060.WS,UT,źN (akwen Jez. Śąbie); 

6) od strony basenu (”oza linią brzegową od strony jeziora) nakazuje się umocnienie nabrzewa oraz jego 
przystosowanie do cumowania i wyciągania na brzeg jednostek ”Jywających, z dopuszczeniem regu-

lacji linii brzegowej Jez. Śąbie, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 7; 

7) ”rzy wej`ciu do istniejącego basenu do”uszcza się realizację ”irsu ochronnego ”od warunkiem zasto-

sowania technik ekoinwynierii wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 9, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 8; 

8) w odlegJo`ci do 30,0 m od brzegu Jez. Śąbie zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustale-

nie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych oraz no`ników informacji tury-

stycznej o wysoko`ci do 4,5 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m2; na ”ozostaJym 
obszarze maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych; ustalenie nie dotyczy ”odziaJu dla ”otrzeby 
realizacji zaplecza bazy rybackiej (przystani rybackiej), z zastrzeweniem § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 380 m2; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do nabrzewa kanaJu wodnego zawarty 
w ”rzedziale: od 85° do 90°; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do nabrzewy i kanaJu wodnego (od strony drogi dojazdowej 

poza granicami planu); 

6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ”o”rzez ulicę dojazdową usytuowaną ”oza grani-

cami planu (D.D.3050.KD.D w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego Śąbie - ”lawa); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna), ”o”rzez drogę dojazdową ”oza granicami ”lanu (w miejscowym planie zagospoda-

rowania ”rzestrzennego Śąbie - ”lawa); 
2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - do likwidacji lub ”rzebudowy na linię kablową. 

§ 9. Teren elementarny D.D.1003.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem wpro-

wadzenia usJug; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu zgodnego z § 6 ust. 1 pkt 1 oraz nastę”ujących: 

a) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe (z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej) 
i artystyczne, 

b) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych, 

c) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 

zmianie zagospodarowania terenu w granicach obszaru NATURA 2000 oraz w strefie brzegowej 

obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

6) od strony basenu (”oza linią brzegową od strony jeziora) do”uszcza się umocnienie brzegu oraz zmia-

nę ”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie ”od warunkiem ”rzystosowania nabrzewa do cumowania 

i wyciągania na brzeg jednostek ”Jywających; 
7) do”uszcza się konserwacje i modernizacje umocnienia brzegu Jez. Śąbie ”od warunkiem: 

a) zastosowania technik ekoinwynierii, 
b) za”ewnieniu dogodnych warunków dla rozwoju ro`linno`ci wodnej s”ecyficznej dla strefy brze-

gowej i umowliwiających jej wykorzystanie ”rzez gatunki dla ochrony których wyznaczono obszar 
Natura 2000, 

 zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
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2) na jednej dziaJce budowlanej ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkaniowego albo 
mieszkaniowo-usJugowego, wraz z ”rzeznaczonymi na ”otrzeby mieszkaLców budynkami garawowy-

mi, gospodarczymi i rekreacyjnymi; 

3) w budynku mieszkaniowym jednorodzinnym do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 
50% ”owierzchni caJkowitej budynku; ustalenie dotyczy zabudowy nowej i ”rzeksztaJcanej; 

4) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
w przypadku przekroczenia ustalonego limitu powierzchni zabudowy w dniu uchwalenia niniejszego 

”lanu zakazuje się ”owiększenia jej udziaJu na dziaJce budowlanej; 
5) w pierzei ul. Przestrzennej budynki kryte dachami stromymi, dla ”ozostaJej zabudowy do”uszcza się 

zastosowanie innych form ”rzekryć dachowych; 
6) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 
3 kondygnacje nadziemne do 15,0 m n.p.m.; 

7) w odlegJo`ci do 30,0 m od brzegu Jez. Śąbie zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustale-

nie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych oraz no`ników informacji tury-

stycznej o wysoko`ci do 4,5 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m2; na ”ozostaJym 
obszarze maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów na teren Ś.Ś.1062.KŚ.ź chyba, we lokalizacja nowego zjazdu 
”oJączona będzie z likwidacją zjazdu istniejącego; 

3) do”uszcza się obsJugę komunikacyjną budynku ”rzy ul. Przestrzennej 55A poprzez jeden ze zjazdów 
w terenie elementarnym D.D.1005.UT,MW,ZP, zgodnie z § 11 ust. 5 pkt 1; 

4) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna); 

2) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ”ozostawia się 
istniejące zbiorniki bezod”Jywowe; 

3) napowietrzna linia telekomunikacyjna - do likwidacji; 

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 10. Teren elementarny D.D.1004.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona o charakterze naturalnym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 

zmianie zagospodarowania terenu w granicach obszaru NATURA 2000 oraz w strefie brzegowej 

obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie 
mogą negatywnie oddziaJywać na: 
a) priorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91śO wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu 

elementarnego D.D.1007.ZN, oznaczone na rysunku planu, 

b) siedlisko bytowania gąsiorka wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego 
D.D.1007.ZN, oznaczone na rysunku planu; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. a; 
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4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 80% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) ustala się ochronę naturalnego charakteru linii brzegowej ”o”rzez zakaz budowy umocnieL brzegowych; 

ustalenie nie dotyczy ”rac ”orządkowych eliminujących elementy obce `rodowisku naturalnemu; 
6) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

7) wszelkie dziaJania inwestycyjne nalewy ”rowadzić z zachowaniem walorów ”rzyrodniczych terenu. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) ustala się realizację `ciewki ”ieszej wzdJuw brzegu jeziora, o przebiegu kontynuowanym w terenie 

D.D.1007.ZN i Jączącym otwarcia widokowe ustalone w terenie D.D.1004.ZP oraz terenie 

Ś.Ś.1010.UT.źP, oznaczone na rysunku ”lanu; minimalna szeroko`ć `ciewki ”ieszej 1,5 m; 

3) do”uszcza się realizację niekubaturowych elementów zagos”odarowania terenu stanowiących wy”o-

sawenie otwarcia widokowego i `ciewki ”ieszej; 
4) ustala się niezakJócony widok na ”anoramę Jez. Śąbie i tereny ”rzybrzewne, z otwarcia widokowego 

o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
5) zagospodarowanie terenu i kom”ozycję zes”oJu zieleni dostosowuje się do wymogów uksztaJtowania: 

a) otwarcia widokowego na Jez. Śąbie i tereny ”rzybrzewne, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczo-

nym na rysunku planu, 

b) harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie, m.in. ”o”rzez 
utrzymanie zieleni niskiej i `redniowysokiej oraz nie w”rowadzanie nowych nasadzeL zieleni wy-

sokiej (bez skupisk zieleni wysokiej); 

6) w rejonie usytuowania otwarcia widokowego do”uszcza się ”rzystosowanie brzegu jeziora do bez-

piecznego ruchu pieszego, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 5; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu; 

3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1062.KD.Z poprzez teren D.D.1005.UT,MW,ZP; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbrojenia terenu. 

§ 11. Teren elementarny D.D.1005.UT,MW,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug turystyki wodnej oraz usJug hotelowych i pensjonatowych, 

z dopuszczeniem w”rowadzenia lokali mieszkalnych (n”. ”rzystaL weglarska z zapleczem hotelowym 

i a”artamenty mieszkaniowe) oraz zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) sport i rekreacja, 

b) gastronomia, 

c) rozrywka, 

d) handel artykuJami s”ortowymi (w tym s”rzętem i akcesoriami weglarskimi, wędkarskimi, związa-

nymi z lotnictwem oraz wypoczynkiem i rekreacją) w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy nie ”rze-

kraczającej 400 m2 oraz inny handel detaliczny w lokalach do 100 m2 powierzchni s”rzedawy, 
e) dziaJalno`ć eks”ozycyjno-wystawiennicza, 

f) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych (w tym naprawa i konserwacja oraz posezonowe przechowywa-

nie jednostek ”Jywających), 
g) dziaJalno`ć edukacyjno-dydaktyczna (w tym edukacja wodna i weglarska), 
h) obsJuga firm i klientów; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej wbudowanych lokali mieszkalnych: 50% Jącznej 
”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 

zmianie zagospodarowania terenu w granicach obszaru NATURA 2000 oraz w strefie brzegowej 

obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie 
mogą negatywnie oddziaJywać na: 
a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91śO wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu 

elementarnego D.D.1007.ZN, oznaczone na rysunku planu, 

b) siedlisko bytowania gąsiorka wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.1007.źN, 
oznaczone na rysunku planu; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

6) do”uszcza się umocnienie brzegu oraz zmianę ”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie ”od warunkiem: 
a) przystosowania nabrzewa od strony basenów do cumowania i wyciągania na brzeg jednostek 

”Jywających, 
b) wzdJuw linii brzegowej od strony jeziora za”ewnieniu dogodnych warunków dla rozwoju ro`linno-

`ci wodnej s”ecyficznej dla strefy brzegowej i umowliwiających jej wykorzystanie przez gatunki 

dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000; 
7) ”oza obszarem s”ecjalnej ochrony ”taków NATURA 2000 nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”ro-

gramu zieleni na dziaJce budowlanej; 
8) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 

z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ”o”rzez od”owiednie ksztaJtowanie zieleni o charakterze 

izolacyjnym w ”rze`witach ”omiędzy budynkami, z zastrzeweniem ”kt 5. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania harmonijnej ”ierzei zes”oJu zabudowy od strony terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Prze-

strzenna) oraz harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie, m.in. 
poprzez: 

a) ograniczenie szeroko`ci elewacji frontowej budynków lub ich czę`ci, ”rzybliwonych do terenu 
D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) lub D.D.1004.ZP: 11,0 m ÷ 20,0 m, 

b) w”rowadzenie co najmniej jednego ”rze`witu (odlegJo`ci) ”omiędzy budynkami ”rzybliwonymi do 
terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) lub D.D.1004.ZP, o minimalnej szeroko`ci: 30,0 m; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 
4 kondygnacje nadziemne do 16,5 m n.p.m. (w ”rzy”adku budynków krytych dachami stromymi - 
ostatnia kondygnacja uwytkowa w poddaszu); 

5) w pierzei ul. Przestrzennej budynki kryje się dachami stromymi, ”oza ”ierzeją ul. Przestrzennej do-

”uszcza się krycie budynków dachami o innej geometrii niw dachy strome z wyJączeniem dachów ko-

lebkowych i kopulastych; 

6) zes”oJy zabudowy realizuje się w ukJadach ograniczających dziedziLce wewnętrzne, o zrównicowanej 
wysoko`ci ”oszczególnych budynków lub segmentów; 

7) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 

8) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowych 
lub usJugowo-mieszkaniowych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy; 

9) zakazuje się budowy ”irsów i ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających, na ”oJączeniu 
z terenem elementarnym Ś.Ś.1060.WS,UT,źN (akwen Jez. Śąbie); 

10) zabudowę i zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób umowliwiający dojazd, doj`cie oraz do-

”rowadzenie sieci inwynieryjnych do terenu Ś.Ś.1004.źP; 
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11) zakazuje się lokalizacji nowych budynków rekreacji indywidualnej; ustalenie nie dotyczy ”rzebudowy 
i rozbudowy budynku rekreacyjnego istniejącego na zakoLczeniu kanaJu wodnego; 

12) od strony basenu (”oza linią brzegową od strony jeziora) nakazuje się umocnienie nabrzewa oraz jego 
przystosowanie do cumowania i wyciągania na brzeg jednostek ”Jywających, z dopuszczeniem regu-

lacji linii brzegowej Jez. Śąbie, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 7; 

13) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

14) w odlegJo`ci do 30,0 m od brzegu Jez. Śąbie zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustale-

nie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych oraz no`ników informacji tury-

stycznej o wysoko`ci do 4,5 m i ”owierzchni nie ”rzekraczającej 1,0 m2; na ”ozostaJym obszarze 
maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; ustalenie nie dotyczy wydzielenia 

terenu kanaJu wodnego oraz terenu niezbędnego dla ”rawidJowego funkcjonowania istniejącego bu-

dynku rekreacyjnego na zakoLczeniu kanaJu wodnego, z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) wydzielenie nowej dziaJki budowlanej warunkuje się jednoczesnym ”rzyleganiem dziaJki do drogi ”u-

blicznej i kanaJu wodnego; ustalenie nie dotyczy dziaJki budowlanej wydzielanej dla ”rawidJowego 
funkcjonowania istniejącego budynku rekreacyjnego na zakoLczeniu kanaJu wodnego; 

4) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulic: D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna) i D.D.1074.KD.D zawarty w przedziale: od 85° do 90°; 
5) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 40,0 m; ustalenie nie dotyczy frontu 

dziaJki budowlanej wydzielanej dla ”rawidJowego funkcjonowania istniejącego budynku rekreacyjnego 
na zakoLczeniu kanaJu wodnego; 

6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów; 
7) w granicach terenu elementarnego umowliwia się ”rzejazd i ”rzej`cie ”omiędzy terenami: Ś.Ś.1062.KŚ.ź 

(ul. Przestrzenna) i Ś.Ś.1004.źP oraz budowę, ”rzebudowę i remont instalacji technicznych lub sieci 

inwynieryjnych sJuwących obsJudze terenu Ś.Ś.1004.źP. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ”o”rzez nie więcej niw dwa zjazdy; ustala się wy-

korzystanie jednego ze zjazdów do obsJugi terenu elementarnego Ś.Ś.1004.źP oraz do”uszcza się 
wykorzystanie jednego ze zjazdów do obsJugi m.in. istniejącego budynku ”rzy ul. Przestrzennej 55A 

w terenie elementarnym D.D.1003.MN,U; 

2) liczbę 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 i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

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

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 12. Teren elementarny D.D.1006.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem usJug; 
2) do”uszcza się usJugi wyJącznie z zakresu zgodnego z § 6 ust. 1 pkt 1 oraz s”ecjalistyczną dziaJalno`ć 

nie”rodukcyjną związaną z obsJugą rekreacji i turystyki - w sąsiedztwie akwenów weglownych; 
3) do”uszcza się ada”tację lokali mieszkalnych lub ich czę`ci na lokale usJugowe. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, ”riorytetowego siedliska ”rzyrodniczego oraz 
chronionego siedliska bytowania zwierząt, oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”oda-

rowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia in-

westycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na: 
a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91śO wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu 

elementarnego D.D.1007.ZN, oznaczone na rysunku planu, 

b) siedlisko bytowania gąsiorka wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.1007.źN, 
oznaczone na rysunku planu; 

2) teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. b; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

6) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej; 
7) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 

z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna). 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) zakazuje się lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych; 
4) do”uszcza się ada”tację istniejącej zabudowy mieszkaniowej na usJugi i ich rozbudowę czę`ci ”arte-

rów na lokale usJugowe; 
5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, z zastrzeweniem ”kt 6; 

6) maksymalna wysoko`ć: 
a) zabudowy mieszkaniowej: 3 kondygnacje nadziemne do 15,0 m (w ”rzy”adku budynków krytych 

dachami stromymi - ostatnia kondygnacja uwytkowa w poddaszu), 

b) obiektów gos”odarczych i garawy: jedna kondygnacja nadziemna do 4,5 m; 

7) budynki mieszkaniowe kryje się dachami stromymi o jednakowym kącie nachylenia wszystkich gJów-

nych ”oJaci dachowych budynku; dla budynków gos”odarczych i garawy do”uszcza się zastosowanie 
”rzekryć dachowych o innej geometrii niw dachy strome; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących za wyjątkiem sytuowanych wzdJuw terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź 
(ul. Przestrzenna) reklam i no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m i powierzchni in-

formacyjnej nie ”rzekraczającej 1,5 m2; 

9) budynki i obiekty gospodarcze do likwidacji, oznaczone na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ustala się schemat ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych; ustalenie nie dotyczy wydzielenia dziaJek 

gruntowych na ”owiększenie istniejących ”osesji mieszkaniowych oraz dziaJki komunikującej ”osesje 
przy ul. Przestrzennej 45 i 47, zgodnie z ustalonym schematem; 

3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki: 9,5 m; ustalenie nie dotyczy dziaJki komunikującej ”osesje ”rzy 
ul. Przestrzennej 45 i 47 - o minimalnej szeroko`ci: 5,0 m; 

4) kąty ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) 

zawarte w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów, zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 7. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) liczbę 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 i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

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

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ”ozostawia się 
istniejące zbiorniki bezod”Jywowe; 

3) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji. 

§ 13. Teren elementarny D.D.1007.ZN. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL naturalna objęta ochroną ”rawną (większo`ć ”owierzchni terenu elementarnego 

stanowi obszar ”riorytetowego siedliska ”rzyrodniczego oraz siedlisk chronionych gatunków ”taków). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; prowa-

dzone ”race nie mogą negatywnie oddziaJywać na: 
a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91EO, oznaczone na rysunku planu, 

b) siedlisko bytowania gąsiorka, oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) teren cenny przyrodniczo do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako uwytek ekologiczny; 
3) nakazuje się zachowanie w stanie nie”ogorszonym ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego ”o”rzez 

nastę”ujące dziaJania zachowawcze: 

a) w granicach lasu Jęgowego ograniczenie wycinki istniejącego drzewostanu i zakrzewieL do ”oje-

dynczych drzew zagrawających bez”ieczeLstwu weglugi, 
b) analizę skutków nasadzeL nowej ro`linno`ci dla stanu siedliska lasu Jęgowego i/lub siedliska by-

towania gąsiorka, 
c) ograniczenie ingerencji w siedliska wystę”owania innych chronionych gatunków ro`lin i zwierząt; 

4) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
5) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu, zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 

6) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 95% ”owierzchni terenu elementarnego; 
7) ”oza obszarem wystę”owania ”riorytetowego siedliska ”rzyrodniczego (lasu lęgowego) do”uszcza się 

wycinkę istniejącego drzewostanu ”od warunkiem jednoczesnego uzu”eJnienia zieleni istniejącej 
zgodnie z pkt 3 lit. b i c (np. z udziaJem krzewów kolczastych); 

8) ustala się ochronę naturalnego ”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie ”rzy jednoczesnym zachowaniu 
lub odtworzeniu naturalnych warunków s”rzyjających rozwojowi ”riorytetowego siedliska ”rzyrodni-

czego (lasu Jęgowego) oraz siedlisk gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznacza się obszary 
Natura 2000; 

9) zakazuje się naruszenia systemów korzeniowych drzew, zanieczyszczania gleby i stosowania na-

wierzchni nieprzepuszczalnych; 

10) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych i zmiany stosunków wodnych, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 

pkt 7; 

11) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 
z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna). 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) do”uszcza się realizację `ciewek ”ieszych, w tym ustala się realizację `ciewki wzdJuw brzegu jeziora 

o przebiegu kontynuowanym w terenie D.D.1004.ZP i Jączącym otwarcia widokowe ustalone 
w terenie D.D.1004.ZP oraz terenie D.D.1010.UT.ZP, oznaczone na rysunku planu, z zastrzeweniem 
ust. 2 pkt 1 i 3; 

3) ustala się zachowanie i ochronę naturalnych ukJadów ”rzyrodniczo-krajobrazowych; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam; ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego (wzdJuw brzegu je-

ziora) i jednego no`nika informacji ”rzyrodniczo-turystycznej o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 
1,0 m2, usytuowanego przy granicy z terenem D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna). 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 80 ｦ 10226 ｦ Poz. 1497 

 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów; 
3) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1074.KD.D; 

2) do czasu realizacji ulicy w terenie Ś.Ś.1074.KŚ.Ś do”uszcza się obsJugę z terenu D.D.1062.KD.Z; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji lub w terenie D.D.1062.KD.Z; 

2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 14. Teren elementarny D.D.1008.KS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych - do obsJugi terenów ”rzybrzewnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
2) teren ”oJowony w sąsiedztwie siedliska bytowania gąsiorka, oznaczonego na rysunku ”lanu; ”rzy 

zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć 
i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na siedliska bytowania gąsiorka 
wystę”ujące na obszarze terenu elementarnego Ś.Ś.1007.źN; 

3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. b; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) wzdJuw granicy z terenami elementarnymi: D.D.1009.UT,MW,ZP i Ś.Ś.1074.KŚ.Ś nakazuje się 

wprowadzenie zieleni zwartej o charakterze izolacyjnym z udziaJem krzewów kolczastych, z zastrze-

weniem § 6 ust. 2 pkt 5; 

6) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 
odkomunikacyjnych na tereny sąsiednie. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) zakazuje się zabudowy kubaturowej z wyjątkiem jednego obiektu do obsJugi ”arkingu; 
3) nakazuje się dostosowanie formy zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymogów uksztaJtowania 

harmonijnej pierzei od strony terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), m.in. poprzez odpowiednie 

uksztaJtowanie zes”oJów zieleni (w tym zieleni izolacyjnej zgodnie z pkt 5) oraz dostosowanie mate-

riaJów elewacyjnych i kolorystyki obiektu budowlanego do otaczającej zieleni naturalnej n”. kamieL, 
ceramika, drewno - o neutralnych i ciemnych barwach; 

4) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 5% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1 

kondygnacja nadziemna do 5,5 m; 

6) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

7) maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m od projek-

towanego ”oziomu terenu; maksymalna ”owierzchnia informacyjna jednej reklamy/no`nika: 7,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; ustalenie nie dotyczy wydzielenia terenu dla ”rze”om”owni 
`cieków sanitarnych; 
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2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów; 
3) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu Ś.Ś.1074.KŚ.Ś; do”uszcza się jeden wyjazd na teren Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Przestrzenna). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych w oparciu 

o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1074.KD.D; 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; 

3) ”ozostawia się ”rzyJącze gazowe do budynku w terenie elementarnym D.D.1009.UT,MW,ZP z do-

puszczeniem jego przebudowy i remontu; 

4) w rejonie terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ustala się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sani-

tarnych, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
5) nakazuje się realizację studni awaryjnej w rejonie ul. Przestrzennej. 

§ 15. Teren elementarny D.D.1009.UT,MW,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug turystyki, usJug hotelowych i pensjonatowych, z dopuszcze-

niem wprowadzenia lokali mieszkalnych (a”artamenty mieszkaniowe) oraz zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) sport i rekreacja, 

b) gastronomia, 

c) handel detaliczny w lokalach do 50 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
d) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-

siedztwie akwenów weglownych, 
e) obsJuga firm i klientów; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej wbudowanych lokali mieszkalnych: 50% Jącznej 
”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, o granicach oznaczonych na rysunku planu; 

”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na: 
a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91śO wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu 

elementarnego D.D.1007.ZN, oznaczone na rysunku planu, 

b) siedlisko bytowania gąsiorka wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego D.D.1007.ZN, 

oznaczone na rysunku planu; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

6) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej; 
7) na terenie niezabudowanym wzdJuw granicy z terenem elementarnym Ś.Ś.1008.KS nakazuje się 

wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szeroko`ci 12,0 m; 

8) wzdJuw granicy z terenem Ś.Ś.1074.KŚ.Ś nakazuje się nasadzenia drzew i krzewów gatunków ro-

dzimych z udziaJem krzewów kolczastych, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 4 i 5. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie, m.in. 
poprzez: 

a) utrzymanie zieleni niskiej i `redniowysokiej (bez sku”isk zieleni wysokiej) na terenie znajdującym 
się ”oza obszarem zabudowy od strony jeziora, 
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b) usytuowanie zabudowy poprzecznie do brzegu jeziora i ul. Przestrzennej, w formie budynków wol-

no stojących, o maksymalnej szeroko`ci frontów od strony terenu elementarnego Ś.Ś.1010.UT,źP: 
20,0 m i minimalnej szeroko`ci ”rze`witów (odlegJo`ci) ”omiędzy budynkami: 10,0 m, 

c) obniwenia wysoko`ci zabudowy sytuowanej od strony terenu elementarnego D.D.1010.UT,ZP - 

o co najmniej o 3,0 m względem maksymalnej wysoko`ci zabudowy okre`lonej w pkt 4; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych dostosowana do wymagaL ruchu lotnicze-

go zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. b, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 
nadziemne do 15,0 m n.p.m. z zastrzeweniem ”kt 2 lit. c; 

5) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

6) zes”oJy zabudowy realizuje się w ukJadach ograniczających dziedziLce wewnętrzne, o zrównicowanej 

wysoko`ci ”oszczególnych budynków lub segmentów, zgodnie z pkt 2 lit. b, c; 

7) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 

8) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowych 
lub usJugowo-mieszkaniowych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy; 

9) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

10) maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 maksymalna 
”owierzchnia informacyjna jednej reklamy/no`nika: 1,0 m2 za wyjątkiem sytuowanych wzdJuw terenu 
D.D.1008.KS reklam i no`ników informacji turystycznej o powierzchni informacyjnej nie przekraczają-
cej 7,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 

3) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki: 30,0 m; 

5) kąty ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1074.KD.D zawarte w prze-

dziale: od 85° do 90°; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów, zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 7. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1074.KD.D; 

2) do czasu realizacji ulicy w terenie Ś.Ś.1074.KŚ.Ś do”uszcza się obsJugę z terenu D.D.1062.KD.Z 

poprzez teren D.D.1008.KS; 

3) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz odprowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1074.KD.D; 

2) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1074.KD.D 

”ozostawia się istniejące zbiorniki bezod”Jywowe; 
3) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 16. Teren elementarny D.D.1010.UT,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rekreacji i turystyki wodnej (nabrzewe do cumowania i postoju jednostek 

”Jywających), zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) s”ort wykorzystujący dostę” do akwenu weglownego, 
b) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-

siedztwie akwenów weglownych. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, ”riorytetowego siedliska ”rzyrodniczego oraz 
chronionego siedliska bytowania zwierząt, oznaczonych na rysunku ”lanu; ”rzy zmianie zagos”oda-

rowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia in-

westycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na: 
a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91śO wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu 

elementarnego D.D.1007.ZN, oznaczone na rysunku planu, 

b) siedlisko bytowania gąsiorka wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.1007.źN, 
oznaczone na rysunku planu; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. a; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 60% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

6) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych z mowliwo`cią zmiany 
”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie pod warunkiem: 

a) prowadzenia prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzy-

rodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt, dla 
ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) zachowania lub odtworzenia naturalnych warunków w strefie brzegowej dla rozwoju siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznacza się obszar Natura 
2000, 

c) realizacja ”irsów i ”omostów nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. Śąbie 
przez ptaki. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) zakazuje się zmiany zagos”odarowania terenu z wyjątkiem związanego z realizacją: 

a) przebudowy i rozbudowy istniejących umocnieL brzegowych, 
b) `ciewek ”ieszych, 
c) otwarcia widokowego na ”anoramę Jez. Śąbie wraz z terenami ”rzybrzewnymi, 
d) zagospodarowania o charakterze parkowym z zielenią urządzoną niską; 

3) zagospodarowanie terenu i kom”ozycja zes”oJu zieleni dostosowane do wymogów uksztaJtowania: 
a) otwarcia widokowego na Jez. Śąbie i tereny ”rzybrzewne, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczo-

nym na rysunku planu, 

b) harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie, m.in. poprzez 

utrzymanie zieleni niskiej i `redniowysokiej oraz nie w”rowadzanie nowych nasadzeL zieleni wy-

sokiej (bez skupisk zieleni wysokiej); 

4) umocnienia brzegowe ”rzystosowuje się do cumowania jednostek ”Jywających ”rzy jednoczesnym 
umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

5) do”uszcza się realizację ”irsów i ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji 

dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, wyJącznie na obszarze mak-

symalnego zasięgu: ”irsów, ”omostów i innych urządzeL brzegowych do ”ostoju i obsJugi jednostek 
”Jywających, o granicy oznaczonej na rysunku planu oraz z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6 lit. c oraz § 6 

ust. 2 pkt 2; 

6) na nabrzewach i pomostach dopuszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego 
oraz sytuowanych ”oza nabrzewami no`ników informacji turystycznej o maksymalnej wysoko`ci do 
4,5 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej: 1,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się dostę” ogólny do terenu; 
3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1074.KD.D; 

2) do czasu realizacji ulicy w terenie Ś.Ś.1074.KŚ.Ś do”uszcza się obsJugę z terenu D.D.1062.KD.Z 

poprzez teren D.D.1007.ZN; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1074.KD.D, D.D.1010.UT,ZP; 

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

dacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 17. Teren elementarny D.D.1011.US,UT,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug s”ortu, rekreacji i turystyki wodnej oraz usJug hotelowych 
i zieleL urządzona (n”. ”rzystaL weglarska z zapleczem hotelowym); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) gastronomia, 

b) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 50 m2, 

c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych (w tym naprawa i konserwacja oraz posezonowe przechowywa-

nie jednostek ”Jywających), 
d) obsJuga firm i klientów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren przylega do granicy obszaru Natura 2000, oznaczonego na rysunku planu; przy zmianie zago-

spodarowania terenu w strefie brzegowej obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) dopuszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

6) wzdJuw granicy z terenem elementarnym Ś.Ś.1008.KS nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej 

o minimalnej szeroko`ci 12,0 m; 

7) ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych warunkuje się: 
a) prowadzeniem prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk 

”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt, 
dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) realizacja ”irsów i ”omostów nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. Śąbie 
przez ptaki. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie, m.in. ”o”rzez: 

utrzymanie zieleni niskiej (bez sku”isk zieleni wysokiej) na terenie znajdującym się ”omiędzy 
umocnieniami brzegowymi a obszarem zabudowy, usytuowanie zabudowy poprzecznie do brzegu 

jeziora i ul. Przestrzennej w formie budynków wolno stojących o maksymalnej szeroko`ci frontów 
od strony jeziora: 20,0 m i minimalnej szeroko`ci ”rze`witów (odlegJo`ci) ”omiędzy budynkami: 
10,0 m, oraz obniwenia wysoko`ci zabudowy o charakterze staJym, sytuowanej od strony jeziora 
- o co najmniej o 3,0 m względem maksymalnej wysoko`ci zabudowy okre`lonej w pkt 4, 
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b) harmonijnej pierzei od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), m.in. po-

”rzez: ujednolicenie wysoko`ci zabudowy frontowej, zachowania ”rzejrzysto`ci zagos”odarowa-

nia terenu pozwalającego na kontakt wzrokowy uwytkownika ulicy z jeziorem (jednostkami ”Jywa-

jącymi), dostosowanie materiaJów elewacyjnych i kolorystyki budynków do otaczającej zieleni 
naturalnej n”. kamieL, ceramika, drewno - o ciemnych barwach nie kontrastujących z zielenią 
drzew; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 4 kondygnacje nadziemne do 15,0 m n.p.m. 

z zastrzeweniem ”kt 2 lit. a; maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej o charakterze sezono-

wym: 2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m n.p.m.; 

5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28, z zastrzeweniem ”kt 4; 

6) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

7) do”uszcza się budowę nowych oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych 
z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie w gJąb lądu na odlegJo`ć nie większą niw 
15,0 m; nabrzewa ”rzystosowuje się do cumowania jednostek ”Jywających oraz kotwienia ”omostów, 
”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem 
ust. 2 pkt 6; 

8) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-

nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

9) na nabrzewach i ”omostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

10) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o parame-

trach zgodnych z ust. 4; 

11) w odlegJo`ci do 20,0 m od brzegu Jez. Śąbie zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustale-

nie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych oraz no`ników informacji tury-

stycznej o wysoko`ci do 4,5 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m2; na ”ozostaJym 
obszarze maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m 

oraz maksymalna ”owierzchnia informacyjna jednej reklamy/no`nika eks”onowanej od strony terenu 

D.D.1062.KD.Z i D.D.1008.KS: 7,0 m2; 

12) do”uszcza się lokalizację wbudowanych lub wolno stojących naziemnych stacji telefonii komórkowej 
i stacji radiowych oraz wolno stojących masztów antenowych ”od warunkiem: 
a) braku negatywnego w”Jywu na ”rzelatujące ”taki, 
b) nie ”owodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna): 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 

6) ustala się dostę” ”ubliczny do terenu i nabrzewy; 
7) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); do”uszcza się ”oJączenie z terenem D.D.1062.KD.Z 

”o”rzez nie więcej niw dwa zjazdy; 
2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

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

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem jej 

dyslokacji w granicach terenu elementarnego oraz przebudowy, rozbudowy i remontu; 
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3) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ”ozostawia się 
istniejącą lokalną oczyszczalnię `cieków; 

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 18. Teren elementarny D.D.1012.US,UT,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug s”ortu, rekreacji i turystyki wodnej oraz usJug hotelowych 
i zieleL urządzona (n”. ”rzystaL weglarska z za”leczem hotelowym, schroniskiem weglarskim); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) gastronomia, 

b) rozrywka, 

c) ”roekologiczna dziaJalno`ć edukacyjno-dydaktyczna (w tym edukacja wodna i weglarska), 
d) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 50 m2, 

e) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych (w tym szkutnictwo, naprawa i konserwacja oraz posezonowe 

”rzechowywanie jednostek ”Jywających), 
f) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji ”aliw ”Jynnych do obsJugi jednostek ”Jywających z zastrzeweniem § 6 

ust. 1 pkt 5. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren przylega do granicy obszaru Natura 2000, oznaczonego na rysunku planu; przy zmianie zago-

spodarowania terenu w strefie brzegowej obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego; 

5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

6) ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych warunkuje się: 
a) prowadzeniem prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk 

”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt, 
dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) realizacja ”irsów i ”omostów nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. Śąbie 
przez ptaki. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie, m.in. ”o”rzez: 

utrzymanie zieleni niskiej (bez sku”isk zieleni wysokiej) na terenie znajdującym się ”omiędzy 
umocnieniami brzegowymi a obszarem zabudowy, usytuowanie zabudowy poprzecznie do brzegu 

jeziora i ul. Przestrzennej w formie budynków wolno stojących o maksymalnej szeroko`ci frontów 
od strony jeziora: 20,0 m i minimalnej szeroko`ci ”rze`witów (odlegJo`ci) ”omiędzy zes”oJami 
budynków: 20,0 m, oraz obniwenia wysoko`ci zabudowy o charakterze staJym, sytuowanej od 
strony jeziora - o co najmniej o 3,0 m względem maksymalnej wysoko`ci zabudowy okre`lonej 

w pkt 4, 

b) harmonijnej pierzei od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), m.in. po-

”rzez: ujednolicenie wysoko`ci zabudowy frontowej, zachowania ”rzejrzysto`ci zagos”odarowa-

nia terenu ”ozwalającego na kontakt wzrokowy uwytkownika ulicy z jeziorem (jednostkami ”Jywa-

jącymi), dostosowanie materiaJów elewacyjnych i kolorystyki budynków do otaczającej zieleni 
naturalnej n”. kamieL, ceramika, drewno - o ciemnych barwach nie kontrastujących z zielenią 
drzew; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
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4) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 4 kondygnacje nadziemne do 15,0 m n.p.m.; 

maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 2 kondygnacje nadziemne 

do 9,5 m n.p.m.; 

5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28, z zastrzeweniem ”kt 4; 

6) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

7) do”uszcza się budowę nowych oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych 
z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie w gJąb lądu na odlegJo`ć nie większą niw 
15,0 m; nabrzewa ”rzystosowuje się do cumowania jednostek ”Jywających oraz kotwienia ”omostów, 
”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem 
ust. 2 pkt 6; 

8) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-

nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

9) na nabrzewach i pomostach dopuszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

10) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

11) w odlegJo`ci do 20,0 m od brzegu Jez. Śąbie zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustale-

nie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych oraz no`ników informacji tury-

stycznej o wysoko`ci do 4,5 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,0 m2; na ”ozostaJym 
obszarze maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m 

oraz maksymalna ”owierzchnia informacyjna jednej reklamy/no`nika eks”onowanej od strony terenu 
D.D.1062.KD.Z: 7,0 m2; 

12) do”uszcza się lokalizację wbudowanych lub wolno stojących naziemnych stacji telefonii komórkowej 
i stacji radiowych oraz wolno stojących masztów antenowych ”od warunkiem: 
a) braku negatywnego w”Jywu na ”rzelatujące ”taki, 
b) nie ”owodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna): 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
6) ustala się dostę” ”ubliczny do terenu i nabrzewy; 
7) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); do”uszcza się ”oJączenie z terenem D.D.1062.KD.Z 

”o”rzez nie więcej niw dwa zjazdy; 
2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

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

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ”ozostawia się 
istniejące zbiorniki bezod”Jywowe; 

3) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 
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§ 19. Teren elementarny D.D.1013.UT,MW,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug turystyki, s”ortów wodnych oraz usJug hotelowych (n”. ”rzy-

staL weglarska i schronisko weglarskie), istniejąca zabudowa wielorodzinna ”rzy ul. Przestrzennej 19 A 

i 19B oraz zieleL urządzona; 
2) dopuszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) sport i rekreacja, 

b) gastronomia, 

c) rozrywka, 

d) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych (w tym naprawa i konserwacja oraz posezonowe przechowywa-

nie jednostek ”Jywających), 
e) ”roekologiczna dziaJalno`ć edukacyjno-dydaktyczna (w tym edukacja wodna i weglarska), 
f) handel detaliczny w lokalach do 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

3) w budynkach przy ul. Przestrzennej 19 A i 19B do”uszcza się ada”tację istniejących lokali mieszkal-

nych na cele usJug ”ensjonatowych i/lub zgodnych z pkt 2; 

4) przy granicy z terenem elementarnym Ś.Ś.1016.US,UT,źP ”oza granicami dziaJki budowlanej wydzie-

lonej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Przestrzennej 19A i 19B, do-

”uszcza się lokalizację stacji ”aliw ”Jynnych do obsJugi jednostek ”Jywających z zastrzeweniem § 6 

ust. 1 pkt 5. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren przylega do granicy obszaru Natura 2000, oznaczonego na rysunku planu; przy zmianie zago-

spodarowania terenu w strefie brzegowej obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku planu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych; 

wycinkę ”ojedynczych drzew i krzewów nie stanowiących warto`ciowego drzewostanu do”uszcza 
się ”od warunkiem jednoczesnego nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 

ust. 2 pkt 4; 

6) budowę, ”rzebudowę i rozbudowę umocnieL brzegowych warunkuje się: 
a) prowadzeniem prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk 

”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt, 
dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) zachowaniem naturalnych warunków w strefie brzegowej dla rozwoju siedlisk przyrodniczych 

i siedlisk gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznacza się obszar Natura 2000 - na odcinku 

stanowiącym co najmniej 50% dJugo`ci linii brzegowej w granicach terenu elementarnego, 

c) realizacja ”irsów i ”omostów nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. Śąbie 
przez ptaki. 

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

1) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) ustala się ochronę zabytku stanowiącego historyczny zes”óJ budowlany ”rzy ul. Przestrzennej 19, 

19A i 19B (dawne koszary wojskowe) ujętego w gminnej ewidencji zabytków i zakwalifikowanego do 

w”isu do rejestru zabytków, oznaczonego na rysunku ”lanu; zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 14; w ramach 

ochrony: 

a) nakazuje się utrzymanie gabarytów ”oszczególnych budynków, 
b) zakazuje się rozbudowy budynków, 
c) zakazuje się zmiany formy dachów (w tym z istniejącymi lukarnami), ”rzy ada”tacji ”oddasza do-

”uszcza się uzu”eJnienie o`wietlenia `wiatJem dziennym ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
d) zakazuje się zmiany ksztaJtu i wymiarów otworów okiennych, nakazuje się zachowanie auten-

tycznej stolarki drzwi wej`ciowych, detali oraz formy i ”odziaJu okien z zachowaniem proporcji 

elementów ”eJnych do szklenia - ustalenie nie dotyczy elementów w”rowadzonych w okresie 

powojennym, 
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e) zakazuje się zmiany oryginalnych materiaJów elewacyjnych oraz zewnętrznego ocie”lenia ”o-

szczególnych budynków, 
f) nakazuje się utrzymanie ceramicznego ”okrycia dachów, 
g) nakazuje się ”rzywrócenie niezakJóconego widoku z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) 

i Ś.Ś.1062.KŚ.ź na budynek stanowiący zamknięcie kom”ozycyjne, oznaczone na rysunku ”lanu; 

4) do”uszcza się uzu”eJnienie historycznego zes”oJu budowlanego nową zabudową i zagospodarowa-

niem terenu (w tym zielenią wysoką) ”od warunkiem: 
a) dostosowania form nowej zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymogów uksztaJtowania 

harmonijnej panoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie, m.in. ”o”rzez: nie 
w”rowadzanie zieleni wysokiej na terenie znajdującym się ”omiędzy umocnieniami brzegowymi 
a obszarem zabudowy oraz sytuowanie nowej zabudowy poprzecznie do brzegu jeziora i ul. Prze-

strzennej w formie budynków wolno stojących, 
b) wyeks”onowania budynku stanowiącego zamknięcie kom”ozycyjne ulicy Ś.Ś.1075.KŚ.Ś, ozna-

czone na rysunku planu, 

c) nie w”rowadzania elementów dysharmonizujących z kom”ozycją historycznego zes”oJu budow-

lanego, o formach: owalnych i ko”ulastych, nie zachowujących ortogonalno`ci, wielobarwnych, 
dynamicznych i eksponowanych; 

5) przy lokalizacji nowej zabudowy i zmianie zagos”odarowania terenu nakazuje się kontynuację zasad 
kom”ozycji ”rzestrzennej zes”oJu budowlanego ”rzy ul. Przestrzennej 19, 19A i 19B; ustalenie nie 

dotyczy realizacji wiaty garawowej i/lub zes”oJu garawy, niezbędnych do ”rawidJowego funkcjonowa-

nia istniejącej zabudowy mieszkaniowej ”rzy ul. Przestrzennej 19A i 19B; 

6) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) wysoko`ć nowej zabudowy o charakterze staJym: 

a) lokalizowanej na wschód od terenu Ś.Ś.1075.KŚ.Ś - nie większa niw wysoko`ć sąsiednich bu-

dynków, tj. maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne (trzecia w poddaszu), 

b) lokalizowanej na zachód od terenu Ś.Ś.1075.KŚ.Ś - nie większa niw: 2 kondygnacje nadziemne 
do 15,0 m n.p.m.; 

8) maksymalna wysoko`ć garawy, wiaty garawowej i zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 

1 kondygnacja nadziemna do 4,5 m; 

9) do”uszcza się realizację nowej zabudowy wyJącznie o prostych formach techniczno-technologicznych 

i wyrównanej wysoko`ci, z zastosowaniem nowoczesnych technik i materiaJów elewacyjnych o jed-

nolitej lub neutralnej kolorystyce (n”. szkJo, metal); zakazuje się stosowania blachy faJdowej na ele-

wacjach budynków; 
10) nowe budynki jedno i dwu kondygnacyjne (o charakterze staJym i tymczasowym) kryje się dachami 

”Jaskimi, w strefach wej`ciowych oraz dla budynków gos”odarczych, wiat i zadaszeL do”uszcza się 
zastosowanie innych form przekrycia z wyJączeniem dachów stromych; 

11) budynki o większej ilo`ci kondygnacji nadziemnych niw dwie kryje się dachami stromymi, cztero s”a-

dowymi o jednakowym kącie nachylenia wszystkich gJównych ”oJaci dachowych; 
12) w zabytkowych budynkach przy ul. Przestrzennej 19A i 19B zakazuje się zwiększenia liczby istnieją-

cych lokali mieszkalnych; do”uszcza się ”owiększenie ”owierzchni ”oszczególnych lokali ”o”rzez ich 
”oJączenie i/lub ada”tacje czę`ci ”oddasza znajdującej się bez”o`rednio ”onad ”owiększanym lokalem 
mieszkalnym; 

13) w granicach dziaJki budowlanej wydzielonej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
przy ul. Przestrzennej 19A i 19B, na obszarze zabudowy ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami za-

budowy do”uszcza się budowę wiat garawowych i/lub zes”oJów jednokondygnacyjnych garawy, 
o Jącznej liczbie boksów garawowych nie większej niw 18; 

14) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28, z zastrzeweniem ”kt 7 i 8; 

15) ustala dojazd do budynków ”rzy ul. Przestrzennej 19A i 19B od strony ”oJudniowej (wzdJuw granicy 
z terenem elementarnym D.D.1015.KPD,W,KPS i D.D.1014.KS,ZP); do czasu realizacji dojazdu 

w formie docelowej dopuszcza się tymczasowy dojazd od strony ”oJudniowej (wzdJuw ”rzebiegu do-

jazdu docelowego), zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 25 lit. f; 

16) do”uszcza się budowę oraz ”rzebudowę i rozbudowę umocnieL brzegowych z mowliwo`cią zmiany 
”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie w gJąb lądu na odlegJo`ć nie większą niw 15,0 m; nabrzewa ”rzy-

stosowuje się do cumowania jednostek ”Jywających oraz kotwienia ”omostów, ”rzy jednoczesnym 
umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

17) dopuszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-

nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 
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18) na nabrzewach i ”omostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

19) zakazuje się uczytelnienia nowych ”odziaJów wJasno`ciowych ”o”rzez w”rowadzenie: 
a) nieawurowych ogrodzeL o wysoko`ci ”owywej 0,6 m, 

b) awurowych ogrodzeL o wysoko`ci ”owywej 2,0 m, ”rzy czym wysoko`ć ”odstawy ogrodzenia 

(n”. ”odmurówki) nie mowe ”rzekroczyć 0,6 m, 

c) liniowych form zagos”odarowania terenu oraz maJej architektury takich jak: sz”alery zieleni wy-

sokiej i wywo”Joty o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,5 m, ”ergole, ciągJe murki o”orowe i obmuro-

wania o wysoko`ci ”rzekraczającej 0,6 m; 

 ustalenie nie dotyczy zagos”odarowania tymczasowego na okres nie dJuwszy niw 120 dni; 
20) zakazuje się montawu reklam wbudowanych ”owywej oka”u dachu oraz na elewacjach budynków 

stanowiących historyczny zes”óJ budowlany; ustalenie nie dotyczy szyldów i tablic informacyjnych 

o powierzchni do 0,50 m2; 

21) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, 
masztów flagowych oraz no`ników informacji turystycznej o maksymalnej wysoko`ci do 4,5 m 

i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej: 1,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ustala się schemat wydzielenia dziaJki budowlanej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej w budynkach przy ul. Przestrzennej 19A i 19B, oznaczony na rysunku planu; 

2) ”oza ustalonym schematem wydzielenia dziaJki budowlanej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem: 
a) nie dzielenia dziedziLców wewnętrznych (”laców), 
b) zachowania dostę”no`ci co najmniej ”ublicznej do ulic i ”laców, stanowiących element zes”oJu 

zabudowy zabytkowej, 

c) zachowania dostę”no`ci co najmniej ”ublicznej do nabrzewy, 
 z zastrzeweniem z § 6 ust. 4 pkt 10; 

3) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaJki budowlanej: 1500 m2; 

4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 30,0 m; 

5) do”uszcza się wydzielenie nowej dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy lub drogi we-

wnętrznej; 
6) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1075.KD.D 

zawiera się w ”rzedziale od 85° do 90°; 
7) w granicach nieruchomo`ci gruntowej wydzielonej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej przy ul. Przestrzennej 19A i 19B, w pasie terenu o szeroko`ci co najmniej 10,0 m ”omiędzy 
budynkami mieszkaniowymi a granicą z terenem elementarnym D.D.1014.KS,ZP i D.D.1015.KPD,W,KPS 

umowliwia się ”rzejazd i ”rzej`cie ”omiędzy terenami elementarnymi: Ś.Ś.1075.KŚ.Ś i D.D.1016.US,UT,ZP 

oraz budowę nowych, ”rzebudowę, na”rawę i remont istniejących instalacji technicznych i sieci 

uzbrojenia terenu; 

8) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów; 
9) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Ś.Ś.1075.KŚ.Ś; do”uszcza się obsJugę z terenu D.D.1062.KD.Z poprzez teren 

Ś.Ś.1016.US,UT,źP oraz obsJugę terenu elementarnego Ś.Ś.1016.US,UT,źP z terenu D.D.1075.KD.D 

poprzez teren D.D.1013.UT,MW,ZP; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 

3) do”uszcza się lokalizację czę`ci miejsc ”ostojowych w granicach terenu D.D.1014.KS,ZP lecz nie 

więcej niw 15% ogólnego za”otrzebowania. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1075.KD.D; 

2) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1075.KD.D 

do”uszcza się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do zbiorników bezod”Jywowych, w tym istnieją-
cych zbiorników bezod”Jywowych w terenie elementarnym D.D.1014.KS,ZP; 
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3) ”rzyJącza wodociągowe, gazowe, cie”lne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 20. Teren elementarny D.D.1014.KS,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych i autokarów - do obsJugi terenów ”rzybrzew-
nych, zieleL urządzona. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, o granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) zakazuje się wycinki istniejącego drzewostanu z wyjątkiem cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych oraz 

wycinki drzew gatunków nie”owądanych; 
5) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się w”rowadzenie zieleni wysokiej wg wskaunika: minimum 1 drze-

wo na 10 miejsc postojowych, przy czym nasadzenia drzew dokonuje się ”omiędzy miejscami ”osto-

jowymi; 

6) ”rzy nasadzeniach ro`linno`ci nakazuje się w”rowadzenie gatunków rodzimych, charakterystycznych 
dla obszarów ”rzywodnych. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) zakazuje się zabudowy kubaturowej z wyjątkiem jednego obiektu do obsJugi ”arkingu; 
3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 5% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1 
kondygnacja nadziemna do 5,5 m; 

5) obiekt kubaturowy do obsJugi ”arkingu kryje się dachem ”Jaskim; 
6) obiekt kubaturowy do obsJugi ”arkingu realizuje się w prostej formie o wyrównanej wysoko`ci, 

z zastosowaniem nowoczesnych technik i materiaJów elewacyjnych o jednolitej lub neutralnej kolory-

styce (n”. szkJo, metal); zakazuje się stosowania blachy faJdowej na elewacjach budynku; 

7) nasadzenia zieleni wysokiej w”rowadza się w dostosowaniu do wymogów eks”ozycji budynku sta-

nowiącego zamknięcie kom”ozycyjne widoku z ulicy D.D.1075.KD.D (w granicach terenu elementar-

nego D.D.1013.UT,MW,ZP); 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących za wyjątkiem sytuowanych wzdJuw terenu Ś.Ś.1075.KŚ.Ś 

no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m i powierzchni informacyjnej nie przekraczają-
cej 1,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1075.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych w oparciu o istniejące 

i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1075.KD.D; 

2) ”rzyJącze gazowe oraz na”owietrzna linia telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub w terenach: D.D.1062.KD.Z, 

D.D.1075.KD.D; 

3) obiekty techniczne i urządzenia inwynieryjne obsJugujące budynki na obszarze terenu elementarnego 
D.D.1013.UT,MW,ZP do przebudowy lub likwidacji; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej w terenie 

Ś.Ś.1075.KŚ.Ś, do”uszcza się wykorzystanie istniejących zbiorników bezod”Jywowych na `cieki sa-

nitarne do obsJugi terenu elementarnego Ś.Ś.1013.UT,MW,źP. 
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§ 21. Teren elementarny D.D.1015.KPD,W,KPS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia wód o”adowych i drenawowych ze zbiornikiem retencyjnym 
oraz ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych; 

2) wokóJ zbiornika retencyjnego wód o”adowych i drenawowych zachowuje się zieleL izolacyjną o cha-

rakterze naturalnym, z wyJączeniem obszaru zabudowy wyznaczonym na rysunku ”lanu nie”rzekra-

czalną linią zabudowy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, o granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 80% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) zakazuje się wycinki istniejącego drzewostanu z wyjątkiem cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych oraz 

wycinki drzew gatunków nie”owądanych; 
6) do”uszcza się zmianę uksztaJtowania terenu, w tym ”ogJębienie zbiornika retencyjnego wód o”adowych. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) nową zabudowę i zagospodarowanie terenu dostosowane do wymogów uksztaJtowania harmonijnej 
pierzei ulicy D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 5% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) nakazuje się, aby forma nowej zabudowy nawiązywaJa do charakterystycznych cech budynku prze-

”om”owni wód o”adowych, w tym co najmniej do: 

a) wysoko`ci zabudowy, 
b) formy przekrycia dachu, 

c) materiaJów elewacyjnych i kolorystyki elewacji; 

5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28; 

6) do”uszcza się obudowę lub umocnienie brzegów otwartego zbiornika retencyjnego wód o”adowych; 
7) usytuowanie reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej do”uszcza się wyJącznie 

w granicach obszaru ograniczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących za wyjątkiem sytuowanych wzdJuw terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź 

(ul. Przestrzenna) no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m i powierzchni informacyjnej 

nie ”rzekraczającej 1,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek budowlanych dla in-

wynieryjnych urządzeL sieciowych i obiektów inwynieryjnych; 
2) dopuszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Ś.Ś.1075.KŚ.Ś ”o”rzez teren Ś.Ś.1014.KS,źP; do”uszcza się obsJugę z terenu 

D.D.1062.KD.Z poprzez teren D.D.1016.US,UT,ZP; 

2) ustala się lokalizację co najmniej dwóch miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) ”rze”om”ownia wód o”adowych i drenawowych od”rowadzającą wody z terenu lotniska i z obszaru 

zagrowonego ”owodzią do Jez. Śąbie - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji lub w terenie D.D.1062.KD.Z; 

4) w rejonie terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ustala się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sani-

tarnych, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu. 
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§ 22. Teren elementarny D.D.1016.US,UT,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug s”ortu, rekreacji i turystyki wodnej oraz usJug hotelowych 
i zieleL urządzona (n”. ”rzystaL weglarska z zapleczem hotelowym); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) gastronomia, 

b) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 50 m2, 

c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych (w tym naprawa i konserwacja oraz posezonowe przechowywa-

nie jednostek ”Jywających), 
d) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 

zmianie zagospodarowania terenu w granicach obszaru NATURA 2000 oraz w strefie brzegowej obo-

wiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) na obszarze ”omiędzy zasięgiem zabudowy wyznaczonym na rysunku ”lanu nie”rzekraczalną linią 

zabudowy a terenem Ś.Ś.1015.KPŚ,W,KPS,źI zakazuje się wycinki istniejącego drzewostanu za wy-

jątkiem cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych oraz wycinki drzew gatunków nie”owądanych; na ”ozosta-

Jym obszarze wycinkę istniejącego drzewostanu do”uszcza się ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4; 

6) ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych warunkuje się: 
a) prowadzeniem prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk 

”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt, 
dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) realizacja ”irsów i ”omostów nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. Śąbie 
przez ptaki; 

7) ”oza obszarem s”ecjalnej ochrony ”taków NATURA 2000 nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”ro-

gramu zieleni na dziaJce budowlanej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie i kan. Śąbska Struga, 

m.in. ”o”rzez: utrzymanie zieleni niskiej na terenie znajdującym się ”omiędzy umocnieniami brze-

gowymi w ”óJnocnej czę`ci terenu a obszarem zabudowy, usunięcie obiektów dysharmonizują-
cych z otoczeniem (n”. komin kotJowni), rehabilitacja istniejącej zabudowy o charakterze staJym 
lub zastą”ienie jej nową - w formie zes”oJów budynków wolno stojących o maksymalnej szero-

ko`ci frontów od strony jeziora: 20,0 m i minimalnej szeroko`ci ”rze`witów (odlegJo`ci) ”omię-
dzy zes”oJami budynków: 30,0 m, 

b) harmonijnej pierzei od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), m.in. po-

”rzez ”od”orządkowanie formy i kolorystyki zabudowy usytuowanej wzdJuw ulicy do nakazu wyeks-

”onowania zamknięcia kom”ozycyjnego widoków od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna) w postaci budynku przy ul. Przestrzennej 11, oznaczonego na rysunku planu; 

3) w granicach obszaru NATURA 2000 zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej; 
4) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% powierzchni terenu elementarnego; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 4 kondygnacje nadziemne do 15,0 m n.p.m. 

- z wyJączeniem zabudowy usytuowanej w sąsiedztwie zabytku ”rzy ul. Przestrzennej 11; maksymal-

na wysoko`ć zabudowy usytuowanej w sąsiedztwie zabytku ”rzy ul. Przestrzennej 11 oraz tymcza-

sowej o charakterze sezonowym: 1 kondygnacja nadziemna do 5,5 m n.p.m.; 

6) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28, z zastrzeweniem ”kt 5; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 80 ｦ 10240 ｦ Poz. 1497 

 

7) nowe budynki kryje się dachami ”Jaskimi, w strefach wej`ciowych oraz dla budynków gos”odar-

czych, wiat i zadaszeL do”uszcza się zastosowanie innych form ”rzekrycia z wyJączeniem dachów 
stromych; 

8) dopuszcza się realizację nowej zabudowy wyJącznie o prostych formach techniczno-technologicznych 

w zes”oJach o wyrównanej wysoko`ci, z zastosowaniem nowoczesnych technik i materiaJów elewa-

cyjnych o jednolitej lub neutralnej kolorystyce (n”. szkJo, metal); zakazuje się stosowania blachy faJ-
dowej na elewacjach budynków; 

9) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych z mowliwo`cią zmiany 
”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie w gJąb lądu na odlegJo`ć nie większą niw 15,0 m; nabrzewa ”rzy-

stosowuje się do cumowania jednostek ”Jywających oraz kotwienia ”omostów, ”rzy jednoczesnym 
umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

10) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-

nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

11) na nabrzewach i ”omostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

12) w granicach wschodniego basenu ”ostojowego dla jednostek ”Jywających oraz w pasie terenu po-

między basenem a granicą z terenem elementarnym Ś.Ś.1013.UT,MW,źP, umowliwia się ”rzejazd 
i ”rzej`cie ”omiędzy basenem a stacją ”aliw ”Jynnych na ”otrzeby obsJugi jednostek ”Jywających 
(zlokalizowaną w terenie elementarnym Ś.Ś.1013.UT,MW,źP) oraz budowę, ”rzebudowę, na”rawę 
i remont instalacji technicznych i sieci uzbrojenia terenu; 

13) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

14) na nabrzewach i ”omostach ”ostojowych dla jednostek ”Jywających zakazuje się lokalizacji reklam 
wolno stojących, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych oraz no`ni-

ków informacji turystycznej o maksymalnej wysoko`ci do 4,5 m i powierzchni informacyjnej nie prze-

kraczającej: 7,0 m2; na ”ozostaJym obszarze maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ni-

ków informacji turystycznej: 4,5 m oraz maksymalna powierzchnia informacyjna jednej reklamy/no`nika 
eksponowanej od strony terenu D.D.1015.KPD,W,KPS: 1,0 m2; 

15) do”uszcza się lokalizację wbudowanych lub wolno stojących naziemnych stacji telefonii komórkowej 
i stacji radiowych oraz wolno stojących masztów antenowych ”od warunkiem: 
a) braku negatywnego wpJywu na ”rzelatujące ”taki, 
b) nie ”owodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 

3) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 30,0 m; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) w pasie terenu o szeroko`ci co najmniej 10,0 m wzdJuw granicy z terenem elementarnym 

D.D.1015.KPD,W,KPS umowliwia się ”rzejazd i ”rzej`cie z terenu elementarnego D.D.1075.KD.D po-

”rzez teren elementarny Ś.Ś.1013.UT,MW,źP oraz budowę nowych, ”rzebudowę, na”rawę i remont 

istniejących instalacji i sieci uzbrojenia trenu; 

6) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów; 
7) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź ”o”rzez jedno ”oJączenie; do”uszcza się obsJugę z terenu D.D.1075.KD.D 

poprzez teren Ś.Ś.1013.UT,MW,źP oraz obsJugę terenu elementarnego Ś.Ś.1013.UT,MW,źP z terenu 

D.D.1062.KD.Z poprzez teren D.D.1016.US,UT,ZP; 

2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

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

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji lub w terenie D.D.1062.KD.Z; 
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3) ”rzyJącza wodociągowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 23. Teren elementarny D.D.1017.UT,MW,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug turystyki oraz usJug hotelowych i pensjonatowych, z dopusz-

czeniem w”rowadzenia lokali mieszkalnych (n”. ”rzystaL weglarska z zapleczem hotelowym i aparta-

menty mieszkaniowe) oraz zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) sport i rekreacja, 

b) gastronomia, 

c) rozrywka, 

d) handel artykuJami s”ortowymi (w tym s”rzętem i akcesoriami weglarskimi, wędkarskimi oraz 
związanymi z lotnictwem) w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy nie ”rzekraczającej 400 m2 oraz 

inny handel detaliczny w lokalach do 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
e) dziaJalno`ć eks”ozycyjno-wystawiennicza, 

f) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych (w tym naprawa i konserwacja oraz posezonowe przechowywa-

nie jednostek ”Jywających), 
g) dziaJalno`ć edukacyjno-dydaktyczna (w tym edukacja wodna i weglarska, centrum konferencyjne), 
h) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej wbudowanych lokali mieszkalnych: 50% Jącznej 
”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych, ”rzy czym ”o-

wierzchnia usJugowa kawdego budynku z lokalami mieszkalnymi nie mowe być mniejsza niw 5% po-

wierzchni caJkowitej tego budynku. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren przylega do granicy obszaru Natura 2000, oznaczonego na rysunku planu; przy zmianie zago-

spodarowania terenu w strefie brzegowej obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; na dziaJkach 
budowlanych, na których udziaJ terenu biologicznie czynnego jest w dniu uchwalenia niniejszego pla-

nu mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej zakazuje się zmniejszania terenu biologicznie 
czynnego; 

5) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

6) ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych warunkuje się: 
a) prowadzeniem prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk 

”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt, 
dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) realizacja ”irsów i pomostów nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. Śąbie 
przez ptaki; 

7) ”oza obszarem s”ecjalnej ochrony ”taków NATURA 2000 nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”ro-

gramu zieleni na dziaJce budowlanej; 
8) nakazuje się w”rowadzenie zieleni o charakterze izolacyjnym wzdJuw ulicy Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Prze-

strzenna), np. w formie wysokiego wywo”Jotu. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów: 
a) uksztaJtowania harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie 

i kan. Śąbska Struga, m.in. ”o”rzez ujednolicenie form nowej zabudowy sytuowanej wzdJuw 
brzegu jeziora (w tym wysoko`ci i kolorystyki budynków), 
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b) uksztaJtowania harmonijnej ”ierzei od strony terenu elementarnego Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Prze-

strzenna), m.in. ”o”rzez: wkom”onowanie nowej zabudowy ”omiędzy zes”oJy zieleni wysokiej, 
ujednolicenie wysoko`ci zabudowy frontowej, zachowanie dystansu ”omiędzy zabudową i ziele-

nią wysoką a budynkiem przy ul. Przestrzennej 11 - ”ozwalającego na kontakt wzrokowy uwyt-

kownika ulicy z jeziorem (jednostkami ”Jywającymi), dostosowanie materiaJów elewacyjnych i ko-

lorystyki budynków do otaczającej zieleni naturalnej n”. kamieL, ceramika, drewno - o ciemnych 

barwach nie kontrastujących z zielenią drzew, 
c) wyeks”onowania zamknięcia kom”ozycyjnego widoków od strony terenu elementarnego 

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) oraz D.D.1060.WS,UT,ZN w postaci budynku przy ul. Prze-

strzennej 11, oznaczonego na rysunku planu; 

3) ustala się ochronę zabytku ”rzy ul. Przestrzennej 11 (byJy hangar lotniczy dla hydro”lanów) ujętego 
w gminnej ewidencji zabytków i zakwalifikowanego do w”isu do rejestru zabytków, oznaczonego na 
rysunku planu, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 14; 

4) rozbudowę budynku ”rzy ul. Przestrzennej 11 ogranicza się do realizacji nowej czę`ci (”owiązanej 
z budynkiem istniejącym albo jako dobudowany odrębny obiekt) ”od warunkiem s”eJnienia nastę”ują-
cych rygorów: 
a) w widoku z ul. Przestrzennej od strony Mostu CJowego uczytelnienie ”ierwotnej formy i nie 

w”rowadzanie elementów dysharmonizujących z kom”ozycją zabytkowej czę`ci budynku (byJy 
hangar lotniczy dla hydro”lanów), 

b) w widoku z ul. Przestrzennej od strony Śąbia uczytelnienie krawędzi bryJy zabytkowej czę`ci bu-

dynku (byJy hangar lotniczy dla hydro”lanów), 
c) nowe czę`ci budynku kryje się dachem ”Jaskim z okapem, 

d) ”oziom najwywej ”oJowonego elementu zwieLczenia dachu nowej czę`ci budynku nie mowe ”rze-

wywszać ”oziomu okien (nad”rowy okiennych) w najwywszej kondygnacji sąsiadującej, zabytkowej 
czę`ci budynku (byJy hangar lotniczy dla hydro”lanów), 

 z zastrzeweniem ”kt 2; 

5) w istniejącym budynku ”rzy ul. Przestrzennej 11 nakazuje się utrzymanie architektonicznej kom”ozy-

cji obiektu, w tym: gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji, wystroju archi-

tektonicznego, ”odziaJów stolarki okiennej; ustalenie nie dotyczy nowych czę`ci budynku (dobudo-

wanych); 

6) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5 

kondygnacji nadziemnych do 19,5 m n.p.m. - z wyJączeniem budynku ”rzy ul. Przestrzennej 11; 

8) nowe budynki kryje się dachami ”Jaskimi, w strefach wej`ciowych oraz dla budynków gos”odar-

czych, wiat i zadaszeL do”uszcza się zastosowanie innych form przekrycia z wyJączeniem dachów 
stromych; 

9) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 

10) ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych z mowliwo`cią zmiany ”rzebie-

gu linii brzegowej Jez. Śąbie w gJąb lądu na odlegJo`ć nie większą niw 15,0 m; nabrzewa ”rzystoso-

wuje się do cumowania jednostek ”Jywających oraz kotwienia ”omostów, ”rzy jednoczesnym umow-
liwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

11) do”uszcza się realizację ”omostów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowa-

nej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

12) na nabrzewach i ”omostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

13) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowych 
lub usJugowo-mieszkaniowych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy; 

14) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

15) zakazuje się montawu reklam wbudowanych na elewacjach budynku ”rzy ul. Przestrzennej 11; ustale-

nie nie dotyczy szyldów i tablic informacyjnych o powierzchni do 0,50 m2; 

16) ogranicza się usytuowanie i gabaryty reklam wolno stojących oraz no`ników informacji turystycznej 
poprzez: 

a) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących na nabrzewach i pomostach postojowych dla jednostek 

”Jywających, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych oraz no`ni-

ków informacji turystycznej o ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej: 7,0 m2, 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 80 ｦ 10243 ｦ Poz. 1497 

 

b) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących w odlegJo`ci do 20,0 m od terenu D.D.1062.KD.Z, 

c) w”rowadzenie limitu maksymalnej wysoko`ci reklam wolno stojących i no`ników informacji tury-

stycznej: 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna) zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; 

5) dopuszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
6) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów; 
7) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu ”o”rzez jezdnię ws”omagającą w terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); dopusz-

cza się obsJugę ”o”rzez jedno ”oJączenie z terenem D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) oraz z terenu 

D.D.1062.KD.Z poprzez teren D.D.1016.US,UT,ZP i teren D.D.1018.US,UT,ZP; 

2) do czasu ”rzebudowy ulicy Przestrzennej ustala się obsJugę terenu: 
a) z ul. Przestrzennej ”o”rzez istniejące legalnie zjazdy, 
b) poprzez teren D.D.1016.US,UT,ZP i teren D.D.1018.US,UT,ZP; 

3) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

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

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub w terenie D.D.1062.KD.Z; 

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 24. Teren elementarny D.D.1018.US,UT,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug s”ortu, rekreacji i turystyki oraz usJug hotelowych i zieleL 
urządzona (n”. ”rzystaL weglarska z zapleczem hotelowym); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) gastronomia, 

b) rozrywka, 

c) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

d) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych (w tym szkutnictwo, naprawa i konserwacja oraz posezonowe 

”rzechowywanie jednostek ”Jywających), 
e) dziaJalno`ć edukacyjno-dydaktyczna (w tym edukacja wodna i weglarska), 
f) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 

3) do”uszcza się lokalizację jednej stacji ”aliw ”Jynnych do obsJugi jednostek ”Jywających. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 

zmianie zagospodarowania terenu w granicach obszaru NATURA 2000 oraz w strefie brzegowej 

obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na 
siedlisko ro`lin chronionych i rzadkich wystę”ujące w terenie elementarnym D.D.1019.UT,MW,ZP; 

3) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
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4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

5) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; na dziaJkach 
budowlanych, na których udziaJ terenu biologicznie czynnego jest w dniu uchwalenia niniejszego pla-

nu mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej zakazuje się zmniejszania terenu biologicznie 
czynnego; 

6) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

7) ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych warunkuje się: 
a) prowadzeniem prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk 

”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt 
(”taków i bobra), dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) realizacja ”irsów i ”omostów nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu Jez. Śąbie 
przez ptaki; 

8) ”oza obszarem s”ecjalnej ochrony ”taków NATURA 2000 nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”ro-

gramu zieleni na dziaJce budowlanej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych widzianej od strony Jez. Śąbie i kan. Śąbska Struga, 

m.in. ”o”rzez ujednolicenie form nowej zabudowy sytuowanej wzdJuw brzegu jeziora (w tym wy-

soko`ci i kolorystyki budynków), 
b) harmonijnej pierzei od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), m.in. po-

przez usytuowanie zabudowy od strony ul. Przestrzennej w formie budynków wolno stojących 
z zachowaniem co najmniej jednego ”rze`witu ”omiędzy zabudową i zielenią wysoką o minimal-

nej szeroko`ci 20,0 m - ”ozwalającego na kontakt wzrokowy uwytkownika ulicy z jeziorem (jed-

nostkami ”Jywającymi), dostosowanie materiaJów elewacyjnych i kolorystyki budynków do ota-

czającej zieleni naturalnej n”. kamieL, ceramika, drewno - o ciemnych barwach nie kontrastują-
cych z zielenią drzew, 

c) zamknięcia kom”ozycyjnego widoków od strony terenów elementarnych: Ś.Ś.1059.WS,źN (kan. 
Śąbska Struga) i Ś.Ś.1060.WS,UT,źN (Jez. Śąbie), oznaczonego na rysunku ”lanu; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 4 kondygnacje nadziemne do 16,5 m n.p.m.; 

maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 2 kondygnacje nadziemne 

do 7,5 m n.p.m.; 

5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych dostosowana do wymagaL ruchu lotnicze-

go zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. b, z zastrzeweniem ”kt 4; 

6) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w przy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

7) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych; nabrzewa od strony Jez. 
Śąbie ”rzystosowuje się do cumowania jednostek ”Jywających oraz kotwienia ”omostów, ”rzy jed-

noczesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, z zastrzeweniem ust. 2 

pkt 7; 

8) ”oza akwenem kanaJu Śąbska Struga do”uszcza się realizację ”irsów i ”omostów ”ostojowych dla 

jednostek ”Jywających o konstrukcji dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody 
w jeziorze, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 7; 

9) na nabrzewach i ”omostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

10) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 
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11) w odlegJo`ci do 12,0 m od brzegu Jez. Śąbie i kan. Śąbska Struga zakazuje się lokalizacji reklam 
wolno stojących, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych oraz no`ni-

ków informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 
7,0 m2; na ”ozostaJym obszarze maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informa-

cji turystycznej: 4,5 m oraz maksymalna ”owierzchnia informacyjna jednej reklamy/no`nika eks”ono-

wanej od strony terenu D.D.1062.KD.Z: 7,0 m2; 

12) do”uszcza się lokalizację wbudowanych lub wolno stojących naziemnych stacji telefonii komórkowej 
i stacji radiowych oraz wolno stojących masztów antenowych ”od warunkiem: 
a) braku negatywnego w”Jywu na ”rzelatujące ”taki, 
b) nie ”owodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna) zawarty w ”rzedziale: od 60° do 90° albo w stosunku do nabrzewa zawarty w prze-

dziale: od 85° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
6) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów; 
7) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ”o”rzez ”oJączenie usytuowane w miejscu istnie-

jącego ”oJączenia i/lub ”o”rzez jezdnię ws”omagającą terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź; 
2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz odprowadza-

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

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) pozostawia się 
istniejące zbiorniki bezod”Jywowe; 

3) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji lub w terenie D.D.1062.KD.Z; 

4) ”rzyJącza wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 25. Teren elementarny D.D.1019.UT,MW,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug turystyki oraz usJug hotelowych i pensjonatowych, z dopusz-

czeniem w”rowadzenia lokali mieszkalnych (n”. ”rzystaL weglarska z zapleczem hotelowym i aparta-

menty mieszkaniowe) oraz zieleL urządzona wraz z fragmentami zieleni naturalnej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) rekreacja, 

b) gastronomia, 

c) handel detaliczny w lokalach do 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
d) wy”owyczalnia lub ”rzechowalnia s”rzętu rekreacyjnego i turystycznego, 

e) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych, 

f) obsJuga firm i klientów; 
3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej wbudowanych lokali mieszkalnych: 50% Jącznej 

”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków w granicach terenów elementarnych: Ś.Ś.1019.UT,MW,źP 

i D.D.1018.US,UT,ZP, z wyJączeniem zes”oJów garawowych, ”rzy czym ”owierzchnia usJugowa kaw-
dego budynku z lokalami mieszkalnymi nie mowe być mniejsza niw 5% ”owierzchni caJkowitej tego 
budynku. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren przylega do granicy obszaru Natura 2000, oznaczonego na rysunku planu; przy zmianie zago-

spodarowania terenu w strefie brzegowej obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz prowadzone prace, dzia-

Jalno`ć i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na: 
a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91śO wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu 

elementarnego D.D.1080.ZN, oznaczone na rysunku planu, 

b) siedlisko bytowania bobra wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.1080.źN, 
oznaczone na rysunku planu, 

c) siedliska chronionych gatunków ro`lin i zwierząt istniejące w granicach terenu elementarnego 

oraz na obszarach sąsiednich terenów elementarnych: Ś.Ś.1059.WS,źN i D.D.1080.ZN, ozna-

czone na rysunku planu; 

2) nakazuje się ograniczenie ingerencji w siedlisko wystę”owania chronionych gatunków ro`lin i zwie-

rząt - wszelkie ”rzedsięwzięcia zagrawające ich zniszczeniem winny być ”o”rzedzone analizą dokona-

ną ”od kątem skutków ”owodujących negatywne ”rzeksztaJcenia i pogorszenie stanu siedlisk wystę-
”ujących w granicach terenu elementarnego; ustalenie nie dotyczy niezbędnej wycinki pojedynczych 

drzew zagrawających bez”ieczeLstwu weglugi; 
3) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

5) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych (w tym ”rzebudowę istniejącego i bu-

dowę nowego basenu ”ostojowego dla jednostek ”Jywających) warunkuje się: 
a) prowadzeniem prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk 

”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt 
(”taków i bobra), dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, 

b) zagos”odarowanie brzegu kan. Śąbska Struga nie mowe ograniczać mowliwo`ci wykorzystania 
akwenu przez ptaki, 

 z zastrzeweniem ”kt 1; 

7) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych; 
”oza siedliskiem ro`lin chronionych i rzadkich do”uszcza się wycinkę ”ojedynczych drzew i krzewów 
nie stanowiących warto`ciowego drzewostanu ”od warunkiem jednoczesnego nasadzenia drzew 
i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 5 i 6. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 

a) harmonijnego widoku od strony kan. Śąbska Struga, m.in. ”o”rzez ujednolicenie form nowej za-

budowy sytuowanej wzdJuw brzegu kanaJu (w tym wysoko`ci i kolorystyki budynków), 
b) harmonijnej pierzei ulicy D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), m.in. poprzez: usytuowanie zabudo-

wy w formie budynków wolno stojących oraz dostosowanie materiaJów elewacyjnych i kolory-

styki budynków do otaczającej zieleni naturalnej n”. kamieL, ceramika, drewno - o ciemnych 

barwach nie kontrastujących z zielenią drzew; 
3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych dostosowana do wymagaL ruchu lotnicze-

go, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. b, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5 kondygnacji 

nadziemnych do 17,0 m n.p.m. - ”oza zabudową lokalizowaną w pierwszej linii zabudowy od strony 

terenów elementarnych: Ś.Ś.1059.WS,źN i D.D.1080.ZN, o maksymalnej wysoko`ci zabudowy: 
2 kondygnacje nadziemne do 9,5 m n.p.m. (w sąsiedztwie obszaru chronionego siedliska lasu Jęgo-

wego oraz siedliska chronionych gatunków ro`lin i zwierząt); 
5) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

6) zes”oJy zabudowy realizuje się w ukJadach ograniczających wewnętrzne dziedziLce, o zrównicowanej 
wysoko`ci ”oszczególnych budynków lub segmentów; 

7) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 
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8) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych oraz budowę nowego 
basenu ”ostojowego dla jednostek ”Jywających, z pomostami o konstrukcji dostosowanej do okreso-

wych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze; nabrzewa basenów ”rzystosowuje się do cumowania 
jednostek ”Jywających ”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie na-

brzewa, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 6; 

9) na nabrzewach basenów i pomostach dopuszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek 
”Jywających w energię elektryczną i wodę; 

10) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowych 
lub usJugowo-mieszkaniowych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy 
lub jako wielo”oziomowy budynek garawowy; 

11) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

12) zakazuje się lokalizacji reklam i no`ników informacji turystycznej: w granicach obszaru siedliska chro-

nionych ro`lin i zwierząt, w odlegJo`ci do 50,0 m od obszaru siedliska chronionych ro`lin i zwierząt 
oraz terenu D.D.1080.ZN; w odlegJo`ci do 20,0 m od brzegu kan. Śąbska Struga zakazuje się lokali-
zacji reklam wolno stojących, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych 
oraz no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m i powierzchni informacyjnej nie przekra-

czającej 1,0 m2; na ”ozostaJym obszarze maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników 
informacji turystycznej: 4,5 m oraz maksymalna ”owierzchnia informacyjna jednej reklamy/no`nika: 
7,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ”oza obszarem wystę”owania siedliska chronionych gatunków ro`lin i zwierząt do”uszcza się wydzie-

lenie nowych dziaJek budowlanych, zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; ustalenie nie dotyczy wydzielenia 

dziaJek budowlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych i obiektów inwynieryjnych; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna) zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; ustalenie nie dotyczy wydziele-

nia dziaJek budowlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych i obiektów inwynieryjnych; 
5) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
6) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów; 
7) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z jezdni ws”omagającej terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Przestrzenna) i/lub poprzez teren 

D.D.1018.US,UT,ZP; 

2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

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

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) ”rzyJącze gazowe i elektroenergetyczne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 26. Teren elementarny D.D.1020.US,UT,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug s”ortu, rekreacji i turystyki wodnej oraz usJug hotelowych (n”. 
”rzystaL weglarska z za”leczem hotelowym) oraz zieleL urządzona wraz z fragmentami zieleni naturalnej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) gastronomia, 

b) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 50 m2, 

c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki 

w sąsiedztwie akwenów weglownych, 
d) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów na”rawczych mechaniki ”ojazdowej; 
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3) do”uszcza się lokalizację jednej stacji ”aliw ”Jynnych do obsJugi motorowych jednostek ”Jywających 
i karawaningu; do”uszcza się rozszerzenie zakresu obsJugi o ”ozostaJe ”ojazdy samochodowe 
z zastrzeweniem ust. 2 pkt 11. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren przylega do granicy obszaru Natura 2000, oznaczonego na rysunku planu; przy zmianie zago-

spodarowania terenu w strefie brzegowej obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz prowadzone prace, dzia-

Jalno`ć i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na: 
a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91śO wystę”ujące w granicach terenu elementar-

nego oraz na obszarze sąsiedniego terenu Ś.Ś.1080.źN, oznaczone na rysunku ”lanu, 
b) siedlisko bytowania bobra wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego 

D.D.1080.ZN; 

2) nakazuje się zachowanie w stanie niepogorszonym priorytetowego siedliska lasu Jęgowego ”o”rzez 
nastę”ujące dziaJania zachowawcze: 
a) w granicach lasu Jęgowego ograniczenie wycinki istniejącego drzewostanu i zakrzewieL do ”oje-

dynczych drzew zagrawających bez”ieczeLstwu weglugi, 
b) analizę skutków nasadzeL nowej ro`linno`ci dla stanu siedliska lasu Jęgowego lub siedliska byto-

wania bobra, wystę”ującego na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego, 
c) ograniczenie ingerencji w siedliska wystę”owania innych chronionych gatunków ro`lin i zwierząt; 

3) ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i przedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na 
wystę”ujące w strefie brzegowej siedliska chronionych ro`lin i zwierząt; 

4) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
5) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

6) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
7) ”oza obszarem wystę”owania ”riorytetowego siedliska ”rzyrodniczego (lasu lęgowego) do”uszcza się 

wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL ”od warunkiem jednoczesnego nasadzenia drzew 
i krzewów gatunków rodzimych, z zastrzeweniem ”kt 2 lit. b i c; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4; 

8) budowę nowych oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych warunkuje się 
prowadzeniem prac w s”osób nie w”Jywający negatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzy-

rodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NATURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt, dla 
ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000; 

9) do”uszcza się rozbudowę i ”owiększenie istniejącego basenu ”ostojowego dla jednostek ”Jywających 
pod warunkiem nie pomniejszenia powierzchni obszaru priorytetowego siedliska przyrodniczego oraz 

obszaru wystę”owania chronionych gatunków ro`lin; w przypadku konfliktu z obszarem wystę”owa-

nia chronionych gatunków ro`lin nakazuje się stworzenie dogodnych warunków do zmiany granic ob-

szaru ich wystę”owania - w `lad za zmianą linii brzegowej; 
10) na terenie ”oJowonym na ”oJudnie i zachód od basenu ”ostojowego dla jednostek ”Jywających nakazuje 

się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej, z zastrzeweniem ”kt 2 lit. b i c; 

11) mowliwo`ć obsJugi ”ojazdów samochodowych nie związanych z karawaningiem poprzedza się realiza-

cją kanalizacji deszczowej oraz od”rowadzeniem wód o”adowych z terenu stacji paliw do kanalizacji 

deszczowej poprzez separatory substancji ropopochodnych. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji oraz form zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej panoramy widzianej od strony toru wodnego na rz. Regalicy, m.in. poprzez ujednoli-

cenie form nowej zabudowy w ramach zes”oJu sytuowanego wzdJuw brzegu kan. Śąbska Struga 
oraz zes”oJu sytuowanego ”omiędzy wewnętrznym basenem ”ortowym a terenem 

D.D.1023.UT,MW,ZP (w tym wysoko`ci i kolorystyki budynków), 
b) harmonijnych widoków od strony kan. Śąbska Struga oraz terenu elementarnego Ś.Ś.1062.KŚ.ź 

(ul. Przestrzenna) i D.D.1021.KS, m.in. poprzez: usytuowanie zabudowy w formie budynków 
wolno stojących oraz dostosowanie materiaJów elewacyjnych i kolorystyki budynków do otacza-

jącej zieleni naturalnej n”. kamieL, ceramika, drewno - o ciemnych barwach nie kontrastujących 
z zielenią drzew; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
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4) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 5 kondygnacji nadziemnych do 17,0 m 

n.”.m., ”rzy czym ogranicza się wysoko`ć zabudowy lokalizowanej na wschód od basenu ”ostojo-

wego dla jednostek ”Jywających do maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych do 9,5 m n.p.m.; 

maksymalna wysoko`ć zabudowy tymczasowej o charakterze sezonowym: 2 kondygnacje nadziemne 

do 9,5 m n.p.m.; 

5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych dostosowana do wymagaL ruchu lotnicze-

go zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. b, z zastrzeweniem ”kt 4; 

6) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

7) do”uszcza się budowę nowych (”owiększenie istniejącego basenu ”ostojowego) oraz ”rzebudowę 
i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych ”od warunkiem: 
a) ”rzystosowania nabrzewy wewnętrznego basenu do cumowania jednostek ”Jywających ”rzy jed-

noczesnym umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, 
b) realizacji ”omostów o konstrukcji dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody 

w kan. Śąbska Struga i rz. Regalicy - wyJącznie w basenie wewnętrznym, 
 z zastrzeweniem ust. 2 pkt 8; 

8) na nabrzewach i ”omostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

9) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

10) ogranicza się usytuowanie i gabaryty reklam wolno stojących oraz no`ników informacji turystycznej 
poprzez: 

a) zakaz lokalizacji na nabrzewach i ”omostach ”ostojowych dla jednostek ”Jywających, ustalenie 
nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, masztów flagowych oraz no`ników informacji tury-

stycznej o powierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej: 1,0 m2, 

b) zakaz lokalizacji na obszarze ”oJowonym na ”oJudnie od kan. Śąbska Struga i wschód od basenu 
”ostojowego dla jednostek ”Jywających; ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, 

c) na ”ozostaJym obszarze ”oJowonym na ”oJudnie i zachód od basenu ”ostojowego dla jednostek 
”Jywających - w”rowadzenie limitu maksymalnej wysoko`ci reklam wolno stojących i no`ników 
informacji turystycznej: 4,5 m oraz maksymalnej powierzchni informacyjna jednej rekla-

my/no`nika: 7,0 m2; 

11) do”uszcza się lokalizację wbudowanych lub wolno stojących naziemnych stacji telefonii komórkowej 
i stacji radiowych oraz wolno stojących masztów antenowych ”od warunkiem: 
a) braku negatywnego w”Jywu na ”rzelatujące ”taki, 
b) nie ”owodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do nabrzewa wewnętrznego basenu 
”ostojowego dla jednostek ”Jywających lub do linii brzegowej kan. Śąbska Struga zawarty w prze-

dziale: od 85° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 20,0 m; 

5) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
6) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów; 
7) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1076.KD.Z i z jezdni ws”omagającej ul. Przestrzennej w terenie D.D.1062.KD.Z; 

2) do czasu realizacji ulicy w terenie D.D.1076.KD.D i jezdni ws”omagającej ul. Przestrzennej w terenie 

Ś.Ś.1062.KŚ.ź do”uszcza się utrzymanie obecnego s”osobu obsJugi terenu; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna), D.D.1076.KD.D; 
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2) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1076.KD.D 

”ozostawia się istniejącą lokalną oczyszczalnię `cieków; 
3) ”rzyJącza wodociągowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 27. Teren elementarny D.D.1021.KS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 

2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. b. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) zakazuje się zabudowy kubaturowej z wyjątkiem jednego obiektu do obsJugi ”arkingu; 
3) nakazuje się dostosowanie formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnej pierzei od 

strony terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

4) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 2% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych dostosowana do wymagaL ruchu lotnicze-

go zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. b, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje 
nadziemne do 9,5 m n.p.m.; 

6) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w przypadku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

7) maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 5,5 m od projek-

towanego poziomu terenu; maksymalna powierzchnia informacyjna jednej reklamy/no`nika: 18,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych; 
2) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z jezdni ws”omagającej terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Przestrzenna); 

2) do czasu realizacji jezdni ws”omagającej ul. Przestrzennej do”uszcza się utrzymanie obecnego s”oso-

bu obsJugi terenu; 
3) nie obowiązują wymagania dotyczące ilo`ci realizowanych miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna), D.D.1076.KD.D; 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu. 

§ 28. Teren elementarny D.D.1022.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem w”rowadzenia usJug; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu zgodnego z § 6 ust. 1 pkt 1 oraz nastę”ujących: 

a) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji i turystyki, w sąsiedztwie 
akwenów weglownych, 

b) gastronomia (np. pub, cukiernia, pizzeria itp.); 

3) zakazuje się lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych oraz ”owiększania liczby mieszkaL w bu-

dynku istniejącym; 
4) do”uszcza się ada”tację lokali mieszkalnych na lokale usJugowe. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. b; 

3) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej; 
4) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 

od terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna). 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) zagos”odarowanie terenu dostosowane do wymogów uczytelnienia bryJy budynku ”rzy ul. Przestrzennej 1 

jako zamknięcia kom”ozycyjnego widoków: z ulicy D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), Mostu CJowe-

go nad rz. Regalicą (”oza granicami ”lanu) i ulicy D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), oznaczonego na 

rysunku planu; 

3) ustala się ochronę zabytku ”rzy ul. Przestrzennej 1 ujętego w gminnej ewidencji zabytków, oznaczo-

nego na rysunku planu, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 14; 

4) do”uszcza się rozbudowę budynku ”rzy ul. Przestrzennej 1 wyJącznie w kondygnacji przyziemia; 

5) w budynku przy ul. Przestrzennej 1 nakazuje się utrzymanie i odtworzenie architektonicznej kompozy-

cji obiektu, w tym: gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji, wystroju archi-

tektonicznego, ksztaJtów otworów okiennych i symetrycznych ”odziaJów stolarki okiennej; 
6) w budynku przy ul. Przestrzennej 1 do”uszczoną ada”tację lokali mieszkalnych na cele usJugowe 

”rowadzi się wedJug nastę”ujących zasad: 
a) w nowej czę`ci budynku (”rzy ”rzebudowie) kontynuuje się rozwiązania wJa`ciwe dla s”ecyfiki 

kom”ozycji elewacji caJego budynku, tzn. nawiązuje się do: rozmieszczenia, proporcji i ksztaJtów 
otworów okiennych, ”odziaJów stolarki okiennej, usytuowania i ”rofili gzymsów, formy ryzalitów, 
”ilastrów, blend, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wystroju architekto-

nicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 

b) ”rzy usJugowym uwytkowaniu ”arteru kom”ozycję elewacji tworzy się w s”osób jednorodny na 
caJej jej szeroko`ci tzn. ”rzy realizacji kolejnego lokalu usJugowego stosuje się rozwiązania archi-

tektoniczne juw istniejące ”od warunkiem, we s”eJniają one wymagania kom”ozycyjne wymienio-

ne w pkt 5 (jednorodno`ć kom”ozycji dotyczy takwe szyldów, które traktuje się jak detal architek-

toniczny); 

7) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
8) dopuszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych dostosowana do wymagaL ruchu lotnicze-

go zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. b, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć obiektów gos”odarczych 
i garawy: jedna kondygnacja nadziemna do 4,5 m; 

9) do”uszcza się krycie obiektów gos”odarczych i garawy dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

10) zakazuje się montawu reklam wbudowanych na elewacjach budynku przy ul. Przestrzennej 1 ujętego 
w gminnej ewidencji zabytków; ustalenie nie dotyczy szyldów i tablic informacyjnych o powierzchni 

do 0,50 m2; 

11) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy sytuowanych wzdJuw terenu 

Ś.Ś.1076.KŚ.Ś no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m i powierzchni informacyjnej 

nie ”rzekraczającej 0,5 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1076.KD.D; 

2) liczbę 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, i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowa-

dzanie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1076.KD.D; 

2) wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy i remontu; 

3) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1076.KD.D 

”ozostawia się istniejący zbiornik bezod”Jywowy; 
4) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 150 mm, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV oraz telekomunika-

cyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lo-

kalizacji lub w terenie D.D.1062.KD.Z; 

5) ”rzyJącze wodociągowe zasilające w wodę tereny: D.D.1020.US,UT,ZP i D.D.1023.UT,MW,ZP - do 

likwidacji w momencie budowy sieci wodociągowej w terenie D.D.1076.KD.D lub z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 29. Teren elementarny D.D.1023.UT,MW,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJug turystyki wodnej oraz usJug hotelowych i pensjonatowych, 

z dopuszczeniem wprowadzenia lokali mieszkalnych i zieleL urządzona (n”. ”rzystaL weglarska z za-

pleczem hotelowym i apartamenty mieszkaniowe); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) sport i rekreacja, 

b) gastronomia, 

c) handel detaliczny w lokalach do 50 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
d) wy”owyczalnia lub ”rzechowalnia s”rzętu rekreacyjnego i turystycznego, 

e) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych, 

f) obsJuga firm i klientów; 
3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej wbudowanych lokali mieszkalnych: 50% Jącznej 

powierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zago-

s”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; nakazuje się ograniczenie ingerencji w siedliska 

wystę”owania chronionych gatunków ro`lin i zwierząt - wszelkie ”rzedsięwzięcia winny być ”o”rze-

dzone analizą skutków dla ich stanu; 
2) teren czę`ciowo obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej - z wyJączeniem fragmentu ”rzylegającego 

do terenu D.D.1022.MW,U; 

3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego; 

5) do”uszcza się umocnienie nabrzewa ”od warunkiem ”rowadzenia ”rac w s”osób nie w”Jywający ne-

gatywnie na wJa`ciwy stan ochrony siedlisk ”rzyrodniczych wystę”ujących w granicach obszaru NA-

TURA 2000 i siedlisk gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000; 
6) wzdJuw brzegu rz. Regalicy ”oza obszarem narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi nakazuje się 

nasadzenie drzew i krzewów gatunków rodzimych; obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 4 i 6; 

7) do”uszcza się budowę basenów ”ostojowych dla jednostek ”Jywających, zgodnie z pkt 5; 

8) nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Przestrzenna). 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) nakazuje się dostosowanie kom”ozycji i form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej panoramy widzianej od strony toru wodnego na rz. Regalicy, m.in. poprzez ujednoli-

cenie form zabudowy o podobnej funkcji (w tym wysoko`ci, geometrii dachów i kolorystyki bu-

dynków) - z wyJączeniem dominanty ”rzestrzennej, 
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b) harmonijnej pierzei od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), wraz 

z dominantą ”rzestrzenną z otwarciem widokowym na rz. Regalicę i ”anoramę Międzyodrza, 
oznaczoną na rysunku ”lanu, m.in. ”o”rzez wkom”onowanie zabudowy o formie dominanty 

przestrzennej w istniejący ukJad krajobrazowy jako charakterystyczny jego element oraz ujednoli-

cenie zagospodarowania terenu od strony ulicy, ustalenie nie dotyczy zabudowy tymczasowej 

i zagospodarowania tymczasowego, 

c) niezakJóconego widoku z Mostu CJowego na budynek ”rzy ul. Przestrzennej 1, stanowiącego za-

mknięcie kom”ozycyjne, m.in. poprzez uczytelnienie nie i ”rzesJanianie widoku nowymi elemen-

tami zagospodarowania terenu; 

3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne do 7,5 m n.p.m. z wyJączeniem domi-

nanty ”rzestrzennej; maksymalna wysoko`ć zabudowy w formie dominanty przestrzennej: 5 kondy-

gnacji nadziemnych do 17,0 m n.p.m.; 

5) obiekty budowlane o charakterze staJym sytuuje się dJuwszą osią budynku równolegle do brzegu rzeki 

i w maksymalnym oddaleniu od brzegu; 

6) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych dostosowana do wymagaL ruchu lotnicze-

go zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. b, z zastrzeweniem ”kt 4; 

7) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
8) dla lokali mieszkalnych ustala się minimalny ”oziom ”osadzki na wysoko`ci 2,5 m n.p.m.; 

9) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych: 
a) na styku z obszarem siedliska chronionych gatunków ro`lin i zwierząt - wyJącznie w postaci lek-

kiego nabrzewa bez funkcji ”ostojowej dla jednostek ”Jywających, 
b) na ”ozostaJym odcinku - z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej rz. Regalicy, nabrzewa 

”rzystosowuje się do cumowania jednostek ”Jywających ”rzy jednoczesnym umowliwieniu bez-

”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa, 
 z zastrzeweniem ust. 2 pkt 5; 

10) do”uszcza się realizację wewnętrznego basenu albo basenów ”ostojowych dla jednostek ”Jywają-
cych, z pomostami o konstrukcji dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w rz. Re-

galicy i kan. Śąbska Struga, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 7; 

11) na nabrzewach i ”omostach do”uszcza się usytuowanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywają-
cych w energię elektryczną i wodę; 

12) garawe sytuuje się w formie zes”oJów wbudowanych lub dobudowanych do budynków usJugowo-

mieszkaniowych, ”od warunkiem uwytkowego wykorzystania ”owierzchni stro”u garawy; 
13) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

14) ogranicza się usytuowanie i gabaryty reklam wolno stojących oraz no`ników informacji turystycznej 
poprzez: 

a) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących oraz no`ników informacji turystycznej w odlegJo`ci do 
20,0 m od brzegu rz. Regalicy, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego, 

b) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących w zasięgu eks”ozycji od strony Mostu CJowego budynku 
przy ul. Przestrzennej 1 ujętego w gminnej ewidencji zabytków, ustalenie nie dotyczy no`ników 
informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m z zastrzeweniem ”kt 2, 

c) limit maksymalnej wysoko`ci reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna) i nabrzewy rz. Regalicy zawarty w ”rzedziale: od 75° do 90°; 
4) do”uszcza się wydzielenie dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej frontem do ulicy; 
5) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy rz. Regalicy; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1076.KD.D; 

2) do czasu realizacji ulicy w terenie D.D.1076.KD.D i jezdni ws”omagającej ul. Przestrzennej dopuszcza 

się utrzymanie obecnego s”osobu obsJugi terenu; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 80 ｦ 10254 ｦ Poz. 1497 

 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1076.KD.D; 

2) ”rzyJącza wodociągowe i telekomunikacyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 30. Teren elementarny D.D.1024.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona o charakterze le`nym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy projektowaniu 

i realizacji wszelkich ”rzedsięwzięć inwestycyjnych obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 95% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) zakazuje się wycinki istniejącego drzewostanu i zakrzewieL z wyjątkiem: 

a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
c) niezbędnej wycinki na ”otrzeby ochrony ”rzeciw”owodziowej i w celu umowliwienia dostę”u do 

rzeki; 

6) do”uszcza się uzu”eJnienia zieleni istniejącej zgodnie § 6 ust. 2 pkt 4; 

7) zakazuje się naruszenia systemów korzeniowych drzew, zanieczyszczania gleby i stosowania na-

wierzchni nieprzepuszczalnych; 

8) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych i zmiany stosunków wodnych, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 

pkt 7. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) zakazuje się zmiany istniejących ukJadów ”rzyrodniczo-krajobrazowych; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam i no`ników informacji turystycznej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu; 
3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa) i/lub poprzez teren D.D.1025.UT; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna 15 kV i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbrojenia terenu. 

§ 31. Teren elementarny D.D.1025.UT. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: turystyka i s”orty wodne (nabrzewe do ”ostoju jednostek ”Jywających, ”rzystaL 
wędkarska). 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zago-

s”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzię-
cia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 

91śO wystę”ujące na obszarze sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.1026.źN, oznaczone na ry-

sunku ”lanu (zakaz negatywnych ”rzeksztaJceL); 
2) teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. a; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego; 

5) do”uszcza się umocnienie nabrzewa z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej rz. Regalicy zgod-

nie z § 6 ust. 2 pkt 9 oraz pod warunkiem: 

a) zachowania lub odtworzenia naturalnych warunków w strefie brzegowej dla rozwoju siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznacza się obszar Natura 
2000, wzdJuw co najmniej 20% dJugo`ci linii brzegowej w granicach terenu elementarnego, 

b) konserwacja, modernizacja i zabudowa linii brzegowej musi nawiązywać do s”ecyfiki obszaru 
NATURA 2000 i nie ograniczać mowliwo`ci wykorzystania akwenu rz. Regalicy, kan. Śąbska 
Struga i Jez. Śąbie ”rzez ”taki; 

6) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL wyJącznie w przypadku: 

a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
d) niezbędnej wycinki na ”otrzeby ochrony ”rzeciw”owodziowej i w celu umowliwienia dostę”u do 

rzeki, 

 ”od warunkiem jednoczesnego uzu”eJnienia zieleni istniejącej zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4; 

7) ”rzy realizacji `ciewek ”ieszych i ”unktu widokowego zakazuje się naruszenia systemów korzenio-

wych drzew. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi, do”uszcza się w”rowadzenie obiektów maJej 
architektury i zagospodarowania terenu o charakterze parkowym; 

2) ustala się realizację ciągu ”ieszego o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu (z mowli-
wo`cią kontynuacji w terenach elementarnych: D.D.1026.ZN oraz D.D.1027.UT,ZP); minimalna sze-

roko`ć ciągu ”ieszo-jezdnego 5,0 m; 

3) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymogu uksztaJtowania otwarcia widokowego na 
rz. Regalicę i ”anoramę Międzyodrza, o ”rzybliwonej lokalizacji oznaczonej na rysunku planu; 

4) ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących umocnieL brzegowych, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 5; 

nabrzewe ”rzystosowuje się do cumowania jednostek ”Jywających, ”rzy jednoczesnym umowliwieniu 
bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego na nabrzewu oraz 
jednego no`nika informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m i powierzchni informacyjnej nie prze-

kraczającej 1,5 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się dostę” ogólny do terenu; 
3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa); 

2) dopuszcza się obsJugę terenów: Ś.Ś.1024.źP i D.D.1026.ZN; 

3) do”uszcza się lokalizację nie więcej niw 10 miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz obsJuga telekomunikacyjna jednostek ”Jywających ko-

rzystających z nabrzewa w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.D.1063.KD.Z 

(ul. Eskadrowa); 
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2) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji. 

§ 32. Teren elementarny D.D.1026.ZN. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL naturalna objęta ochroną ”rawną (większo`ć ”owierzchni terenu elementar-

nego stanowi obszar ”riorytetowego siedliska ”rzyrodniczego oraz siedlisk gatunków chronionych). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; prowadzone prace, 

dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia nie mogą negatywnie oddziaJywać na ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgo-

wego o kodzie 91EO, oznaczone na rysunku planu; 

2) teren cenny przyrodniczo do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako uwytek ekologiczny; 
3) nakazuje się zachowanie w stanie nie”ogorszonym ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego ”o”rzez 

nastę”ujące dziaJania zachowawcze: 
a) ograniczenie wycinki istniejącego drzewostanu i zakrzewieL do ”ojedynczych drzew zagrawających 

bez”ieczeLstwu weglugi oraz związanej z pracami na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, 

b) ograniczenie ingerencji w siedliska wystę”owania innych chronionych gatunków ro`lin i zwierząt; 
4) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
5) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 

6) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 95% ”owierzchni terenu elementarnego; 
7) zakazuje się realizacji umocnieL brzegowych; 
8) zakazuje się naruszenia systemów korzeniowych drzew, zanieczyszczania gleby i stosowania na-

wierzchni nieprzepuszczalnych; 

9) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych i zmiany stosunków wodnych, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 

pkt 7; 

10) wszelkie dziaJania inwestycyjne nalewy ”rowadzić z zachowaniem walorów ”rzyrodniczych terenu. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) do”uszcza się realizację `ciewki ”ieszej Jączącej ciągi ”iesze w terenach elementarnych: D.D.1025.UT,ZN 

i D.D.1027.UT,ZP, z zastrzeweniem ”kt 3 i ust. 2 pkt 9; 

3) ustala się zachowanie i ochronę naturalnych ukJadów ”rzyrodniczo-krajobrazowych; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam i no`ników informacji turystycznej; ustalenie nie dotyczy oznakowania 
nawigacyjnego wzdJuw brzegu rzeki. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do terenu; 
3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa) i/lub poprzez teren D.D.1025.UT; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) kanaJ od”rowadzający oczyszczone wody o”adowe z terenu D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa) - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i likwidacji, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 1; 

2) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i likwidacji, z zastrzewe-

niem ust. 2 pkt 1. 

§ 33. Teren elementarny D.D.1027.UT,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: turystyka wodna (nabrzewe do ”ostoju jednostek ”Jywających, ”rzystanek we-

glugi `ródlądowej z usJugami towarzyszącymi), zieleL urządzona; 
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2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) sport i rekreacja, wykorzystujące dostę” do akwenu weglownego, 
b) handel detaliczny w lokalach o ”owierzchni uwytkowej do 20 m2, 

c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą rekreacji, s”ortu i turystyki w są-
siedztwie akwenów weglownych (n”. wy”owyczalnia s”rzętu rekreacyjnego i turystycznego). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy zabudowie 

i zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć 
i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na ”riorytetowe siedlisko lasu Ję-
gowego o kodzie 91śO wystę”ujące w granicach sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.1026.źN, 
oznaczone na rysunku planu; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 

5) do”uszcza się umocnienie brzegu rz. Regalicy w odlegJo`ci do 80,0 m od granicy z terenem elemen-

tarnym D.D.1028.KS, z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 

pkt 9; 

6) do”uszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu i zakrzewieL wyJącznie w przypadku: 

a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
d) niezbędnej wycinki na ”otrzeby ochrony ”rzeciw”owodziowej i w celu umowliwienia dostę”u do 

rzeki, 

pod warunkiem jednoczesnego uzu”eJnienia zieleni istniejącej zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie formy zabudowy do wymogów uksztaJtowania harmonijnych widoków: od 
strony toru wodnego na rz. Regalicy, przeprawy mostowej w ciągu ulicy Ś.Ś.1061.KŚ.GP (Most 
im. Pionierów Miasta Szczecina) oraz z terenu D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), m.in. poprzez wkom-

ponowanie zabudowy w istniejące ukJady krajobrazowe, jej realizację z zastosowaniem nowocze-

snych technik i materiaJów elewacyjnych (n”. szkJo, metal) o kolorystyce dostosowanej do sąsiadują-
cej zieleni naturalnej (nie kontrastującej z zielenią drzew) oraz ujednolicenie zagos”odarowania terenu 

od strony rzeki; 

3) ustala się realizację ciągu ”ieszego o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu 
(z mowliwo`cią kontynuacji w terenach elementarnych: D.D.1026.ZN oraz D.D.1025.UT,ZN); mini-

malna szeroko`ć ciągu ”ieszo-jezdnego 5,0 m; 

4) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymogu uksztaJtowania otwarcia widokowego na rz. 
Regalicę i ”anoramę Międzyodrza, o ”rzybliwonej lokalizacji oznaczonej na rysunku ”lanu; 

5) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 

6) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 9, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje 
nadziemne do 9,5 m n.p.m.; 

7) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

8) realizację obiektów kubaturowych o charakterze staJym warunkuje się jednoczesną budową umocnieL 
brzegowych; nabrzewe ”rzystosowuje się do cumowania jednostek ”Jywających, ”rzy jednoczesnym 
umowliwieniu bez”iecznego ruchu ”ieszego na koronie nabrzewa; 

9) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagospodarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 
zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu i zewnętrznego o`wietlenia bu-

dynków (w tym na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawi-

gacyjnych oznaczonej na rysunku planu); do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie 

Ś.Ś.1001.KL,U ustalenie nie dotyczy istniejących rozwiązaL w zakresie o`wietlenia terenu oraz zago-

spodarowania tymczasowego; 
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10) na obszarze w granicach potencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych ozna-

czonej na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji reklam z wyjątkiem lokalizacji nie ”od`wietlanych 
i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego: tymczasowych no`ników informacji turystycznej - do czasu 

zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie Ś.Ś.1001.KL,U oraz jednej staJej tablicy informacyj-

nej na temat ”rowadzonej dziaJalno`ci, o wysoko`ci do 3,0 m i ”owierzchni nie ”rzekraczającej 
1,5 m2; 

11) poza obszarem w granicach potencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych 
zakazuje się lokalizacji reklam, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego na nabrzewu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) nowe dziaJki budowlane wydziela się zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 10; 

2) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 2500 m2; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1063.KD.Z 

(ul. Eskadrowa) zawarty w ”rzedziale: od 75° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 35,0 m; 

5) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do terenu; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga ”o”rzez teren Ś.Ś.1028.KS i usytuowane tam ”oJączenie z terenem D.D.1063.KD.Z 

(ul. Eskadrowa); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 

3) w ”rzy”adku usytuowania ”rzystanku weglugi `ródlądowej obowiązuje lokalizacja minimum 10 dodat-

kowych miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

ków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.D.1063.KD.Z 

(ul. Eskadrowa); 

2) dopuszcza się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do tymczasowych zbiorników bezod”Jywowych; 
3) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji. 

§ 34. Teren elementarny D.D.1028.KS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zago-

spodarowania terenu oraz przy projektowaniu i realizacji wszelkich ”rzedsięwzięć inwestycyjnych 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) do”uszcza się uzu”eJnienia zieleni istniejącej zgodnie § 6 ust. 2 pkt 4; 

6) zagospodarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 
od trasy komunikacyjnej w terenie elementarnym D.D.1061.KD.GP. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi z wyjątkiem jednego obiektu do obsJugi ”ar-

kingu; w budynku obsJugi ”arkingu do”uszcza się usytuowanie toalety ”ublicznej; 
3) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 5% powierzchni terenu elementarnego; 

4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 7, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: jedna kondygna-

cja nadziemna do 5,5 m; 
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5) dopuszcza się krycie budynku dachem o innej geometrii niw dach stromy; w przypadku zastosowania 

dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla wszystkich gJównych ”oJaci 
dachowych budynku; 

6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącego nabrzewa z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii brzegowej ”od 
warunkiem zachowania albo odtworzenia miejsc do cumowania jednostek ”Jywających; 

7) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego zgodnie 

z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu i zewnętrznego o`wietlenia budynków 
(w tym na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyj-

nych, oznaczonej na rysunku planu); do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie 

Ś.Ś.1001.KL,U ustalenie nie dotyczy istniejących rozwiązaL w zakresie o`wietlenia terenu oraz zago-

spodarowania tymczasowego; 

8) teren ”oJowony w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych 
oznaczonej na rysunku planu, zakazuje się lokalizacji reklam z wyjątkiem lokalizacji nie ”od`wietla-

nych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego: reklam wbudowanych i reklam o charakterze tymczaso-

wym, o wysoko`ci nie ”rzekraczającej wysoko`ci zabudowy - do czasu zrealizowania pasa startowe-

go PS nr 1 w terenie Ś.Ś.1001.KL,U, oraz jednej staJej tablicy informacyjnej na temat ”rowadzonej 
dziaJalno`ci, o wysoko`ci do 3,0 m i ”owierzchni nie ”rzekraczającej 1,5 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się dostę” ogólny do terenu; 
3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie wód o”ado-

wych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa); 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; 

3) magistrala wodociągowa Ø 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) kanalizacja deszczowa Ø 0,3÷0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) ”rzyJącze elektroenergetyczne do terenu Ś.Ś.1027.UT,źP - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 35. Teren elementarny D.D.1029.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zago-

spodarowania terenu oraz przy projektowaniu i realizacji wszelkich ”rzedsięwzięć inwestycyjnych 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. b; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) do”uszcza się uzu”eJnienia zieleni istniejącej zgodnie § 6 ust. 2 pkt 4. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4,5 m; 

4) budynek kryty dachem ”Jaskim; 
5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1064.KD.Z (ul. Eskadrowa); 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie realizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy i remontu. 

§ 36. Teren elementarny D.D.1030.UT,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: tereny rekreacji i turystyki wodnej (m.in. nabrzewe do ”ostoju jednostek ”Jywających), 
zieleL urządzona. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zago-

s”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzię-
cia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 

91śO wystę”ujące w granicach sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.1026.źN, oznaczone na ry-

sunku planu; 

2) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
3) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) do”uszcza się uzu”eJnienia zieleni istniejącej zgodnie § 6 ust. 2 pkt 4. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 

2) zakazuje się zmiany zagos”odarowania terenu z wyjątkiem: 
a) ”rzebudowy istniejących umocnieL brzegowych, 
b) ”rzebudowy `ciewki ”ieszej wzdJuw nabrzewa rz. Regalicy, 
c) urządzenia ”unktów widokowych na ”anoramę Międzyodrza, urządzonych ”rzy ciągu ”ieszym, 
d) zagospodarowania o charakterze ”arkowym zielenią urządzoną niską; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejącego nabrzewa z mowliwo`cią zmiany ”rzebiegu linii 
brzegowej pod warunkiem zachowania albo odtworzenia miejsc do cumowania jednostek ”Jywających; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam, ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego na nabrzewu oraz 
jednego no`nika informacji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m i powierzchni informacyjnej nie prze-

kraczającej 1,5 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się dostę” ogólny do terenu; 
3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1064.KD.Z (ul. Eskadrowa); 

2) miejsca ”ostojowe lokalizuje się w terenie D.D.1028.KS. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) ”rzyJącze elektroenergetyczne do terenu Ś.Ś.1027.UT,źP - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) ”rojektowany kolektor deszczowy Ø 1,2 m; 

3) do”uszcza się realizację elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
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§ 37. Teren elementarny D.D.1031.ZN. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL naturalna objęta ochroną ”rawną (większo`ć ”owierzchni terenu elementar-

nego stanowi obszar ”riorytetowego siedliska ”rzyrodniczego oraz siedlisk gatunków chronionych). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy 

zmianie zagos”odarowania terenu obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć 
i ”rzedsięwzięcia nie mogą negatywnie oddziaJywać na ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 

91EO, oznaczone na rysunku planu; 

2) teren cenny przyrodniczo, przeznaczony do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako uwytek ekolo-

giczny w granicach obszaru Natura 2000; 

3) nakazuje się zachowanie w stanie nie”ogorszonym ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego ”o”rzez 
nastę”ujące dziaJania zachowawcze w granicach obszaru Natura 2000: 

a) ograniczenie wycinki istniejącego drzewostanu i zakrzewieL do: ”ojedynczych drzew zagrawają-
cych bez”ieczeLstwu weglugi, związanej z pracami na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 

oraz z realizacją `ciewki rowerowej, 

b) ograniczenie ingerencji w siedliska wystę”owania innych chronionych gatunków ro`lin i zwierząt; 
4) czę`ć terenu obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej (”oza skrajnym fragmentem w sąsiedztwie te-

renów elementarnych: Ś.Ś.1032.ś i D.D.1033.U,E); 

5) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 
zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 

6) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 95% ”owierzchni terenu elementarnego, ”rzy czym na 

obszarze w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ (w większo`ci 
”oza Systemem źieleni Miejskiej), oznaczonych na rysunku ”lanu, do”uszcza się zmniejszenie udziaJu 
terenu biologicznie czynnego do 50%; 

7) poza obszarem NATURA 2000 zakazuje się wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem: 
a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
c) niezbędnej wycinki na ”otrzeby ochrony ”rzeciw”owodziowej oraz w celu umowliwienia dostę”u 

do rzeki i odbudowy/realizacji ”rzyczóJka mostowego w miejscu byJego mostu kolejowego; 
8) do”uszcza się uzu”eJnienia zieleni istniejącej zgodnie § 6 ust. 2 pkt 4, przy czym poza obszarem NA-

TURA 2000 nakazuje się w”rowadzenie zieleni wysokiej gatunków rodzimych i charakterystycznych 

dla obszarów ”rzywodnych z zastrzeweniem ”kt 1; 

9) zakazuje się realizacji umocnieL brzegowych; 
10) zakazuje się naruszenia systemów korzeniowych drzew z zastrzeweniem ”kt 7 lit. c, zanieczyszczania 

gleby i stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych; 

11) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych i zmiany stosunków wodnych, z zastrzeweniem ”kt 7 lit. c 

oraz § 6 ust. 2 pkt 7; 

12) w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ oznaczonych na rysun-

ku planu (dwa fragmenty w ”oJudniowo wschodniej czę`ci terenu), zmianę zagos”odarowania terenu 
warunkuje się stworzeniem warunków do ”o”rawy funkcjonowania istniejących ”owiązaL ekologicz-

nych z otoczeniem; 

13) ”oza obszarem NATURA 2000 nakazuje się w”rowadzenie zieleni wysokiej gatunków rodzimych i charak-

terystycznych dla obszarów ”rzywodnych, z zastrzeweniem ”kt 1. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; ustalenie nie dotyczy odbudowy/realizacji 
przyczóJka mostowego w miejscu byJego mostu kolejowego; 

2) zakazuje się zmiany istniejących ukJadów ”rzyrodniczo-krajobrazowych, z zastrzeweniem ”kt 1 i 4; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam; ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego wzdJuw brzegu rzeki 
oraz no`ników informacji turystycznej sytuowanych bez”o`rednio ”rzy `ciewce rowerowej (zgodnie 
z pkt 4) o wysoko`ci do 3,0 m; 

4) ustala się `ciewkę rowerową o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu, o minimalnej 

szeroko`ci 2,0 m, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 10; 

5) ”oza obszarem NATURA 2000 zakazuje się kontynuacji istniejącego i wprowadzenia nowego zago-

spodarowania tymczasowego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu; 

3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1064.KD.Z (ul. Eskadrowa) i/lub D.D.1072.KD.D; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) se”aratory na kolektorze deszczowym Ø 0,6 m od”rowadzającym wody o”adowe do rz. Regalicy 
z terenów: Ś.Ś.1061.KŚ.GP (ul. Eskadrowa) i D.D.1064.KD.Z (ul. Eskadrowa) - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) sieć elektroenergetyczna 15 kV i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji poza obszarem Natura 2000; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie nowych sieci uzbrojenia terenu wyJącznie ”oza obszarem Natura 2000. 

§ 38. Teren elementarny D.D.1032.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, ozna-

czonych na rysunku ”lanu, minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni terenu 
elementarnego; 

2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. b. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 
7,5 m; 

4) budynek kryty dachem stromym czterospadowym; 

5) obiekt do likwidacji oznaczony na rysunku planu; 

6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu z ul. Leszczynowej drogą dojazdową, ”oza obszarem ”lanu; 
2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

stacja transformatorowa 110/15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 39. Teren elementarny D.D.1033.U,E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa (administracja), elektroenergetyczna stacja zasilająca wy-

sokiego na”ięcia; 
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2) istniejące lokale mieszkalne do ada”tacji na cele usJug i administracji; do”uszcza się zachowanie 
funkcji mieszkaniowej wyJącznie jako mieszkania funkcyjne, tj. lokale mieszkalne dla osób związanych 
z ”rawidJowym funkcjonowaniem terenu lub obiektu, nie ”osiadające standardu zabudowy mieszka-

niowej i nie ”owodujące ”owstania terenów mieszkaniowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, ozna-

czonych na rysunku ”lanu, minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej; 

2) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 
nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

3) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej. 

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

1) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) ustala się ochronę zabytku stanowiącego zes”óJ budynków ”rzy ul. Eskadrowej 2 (stacja transforma-

torowa wysokiego na”ięcia) ujętego w gminnej ewidencji zabytków i zakwalifikowanego do wpisu do 

rejestru zabytków, oznaczonego na rysunku ”lanu; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 14; 

4) nakazuje się dostosowanie kom”ozycji, form nowej zabudowy wolno stojącej oraz zagos”odarowania 
terenu do wymogów wyeks”onowania zabytkowego zes”oJu budynków ”rzy ul. Eskadrowej 2 sta-

nowiącego zamknięcie kom”ozycyjne widoków od strony ul. Hangarowej, ul. Eskadrowej i ciągu ”ie-

szego w terenie elementarnym D.D.1038.U,UC,MW, oznaczone na rysunku planu, poprzez: 

a) ograniczenie wysoko`ci do 1 kondygnacji nadziemnej, 
b) krycia budynków dachem ”Jaskim, 
c) zastosowania nowoczesnych technik i materiaJów elewacyjnych o neutralnej kolorystyce (np. 

szkJo, metal); 
5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
6) zakazuje się rozbudowy (dobudowy i nadbudowy) zes”oJu budynków ”rzy ul. Eskadrowej 2, oznaczo-

nego na rysunku planu; 

7) w budynkach stanowiących zabytkowy zes”óJ ”rzy ul. Przestrzennej 2 nakazuje się utrzymanie archi-

tektonicznej kompozycji obiektu, w tym: gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji ele-

wacji, wystroju architektonicznego, ksztaJtów otworów okiennych i drzwiowych oraz symetrycznych 

”odziaJów stolarki okiennej w elewacjach frontowych; 

8) w budynkach o zachowanej historycznej formie dachu ada”tację ”oddaszy warunkuje się nie naru-

szeniem kompozycji obiektu, przy czym w ”oJaciach dachów stromych od strony ulicy dodatkowe 
okna realizuje się wyJącznie jako ”oJaciowe; 

9) w budynkach stanowiących zabytkowy zes”óJ ”rzy ul. Przestrzennej 2 wymianę stolarki okiennej 
do”uszcza się ”od warunkiem utrzymania drobnego ”odziaJu ”Jycin okiennych; 

10) w budynkach stanowiących zabytkowy zes”óJ ”rzy ul. Przestrzennej 2 ustala się ceramiczne ”okrycie 
dachów stromych; 

11) nowe budynki kryje się dachami ”Jaskimi albo niskimi (o s”adku ”oJaci dachowych do 30°); 
12) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna do 4,5 m; 

13) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, z zastrzeweniem ”kt 12; 

14) zakazuje się montawu reklam wbudowanych ”owywej oka”u dachu oraz na elewacjach budynków 
stanowiących historyczny zes”óJ budowlany; ustalenie nie dotyczy szyldów, znaków graficznych oraz 
tablic informacyjnych o powierzchni do 1,5 m2; 

15) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji na temat 
”rowadzonej dziaJalno`ci, o wysoko`ci do 3,0 m i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 1,5 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJów terenu na cele nie związane z elektroenergetyką, do”uszcza się ”odziaJy tere-

nu min. ze względów technologicznych; 
2) dopuszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1072.KD.D (ul. Eskadrowa) i/lub od ul. Leszczynowej drogą dojazdową ”oza 
obszarem planu; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektroenergetyczna stacja zasilająca wysokiego na”ięcia ｭZdrojeｬ zasilana na”owietrzną linią elektro-

energetyczną 110 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, i obsJuga telekomunikacyjna w oparciu o sieci uzbro-

jenia w terenach: D.D.1061.KD.GP (ul. Eskadrowa), D.D.1072.KD.D (ul. Eskadrowa); 

3) ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych wraz z rurociągiem tJocznym Ø 90 mm - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy i remontu; 

4) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą kanalizacją deszczową do kanaJu otwartego i kanaJu Cegie-

linka ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących w”rowadzania `cieków do wód lub 
do ziemi; 

5) kolektory deszczowe 2x Ø 1,2 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 40. Teren elementarny D.D.1034.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) nowe obiekty usJugowe ”rzeznacza się na cele n”. usJug turystyki, s”ortu (w tym obsJugi technicznej 

s”ortów lotniczych) lub innych usJug z nimi związanych; 
3) do”uszcza się kontynuację dotychczasowej dziaJalno`ci usJugowej (w tym stacja paliw) oraz adapta-

cję istniejących obiektów na cele usJug z zakresu: 

a) kultura i wystawiennictwo, 

b) rozrywka i gastronomia, 

c) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z obsJugą turystyki, rekreacji i sportu w są-
siedztwie lotniska sportowego i akwenów weglownych (n”. o`rodek szkoleniowo-sportowy, na-

prawa i wypowyczalnia s”rzętu ”Jywającego lub lotniczego, baza turystyczna), 
d) warsztaty diagnostyczne lub na”rawcze s”rzętu lotniczego i s”ortowych jednostek latających, 
e) handel artykuJami s”ortowymi (w tym s”rzętem i akcesoriami weglarskimi, wędkarskimi oraz 

związanymi z lotnictwem) w lokalach o ”owierzchni s”rzedawy nie ”rzekraczającej 2000 m2 oraz 

inny handel detaliczny w lokalach do 400 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
f) obsJuga firm i klientów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. b; 

3) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej. 

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

1) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) ustala się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymogów uczytelnienia: 
a) zabytkowego zes”oJu zabudowy ”rzy ul. Przestrzennej 4 w elewacji od strony terenu D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna), 

b) wiewy kontroli lotniczej w budynku zabytkowym przy ul. Przestrzennej 10 - jako dominanty prze-

strzennej (w granicach terenu elementarnego D.D.1001.KL,U; 

4) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej pierzei od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), 

b) harmonijnej pierzei od strony terenu elementarnego D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), 

c) zamknięcia kom”ozycyjnego widoku od strony ciągu ”ieszego w terenie elementarnym 

D.D.1035.ZP,U,KPD; 
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5) ustala się ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków i zakwalifikowanych do wpisu do 

rejestru zabytków: historyczny zes”óJ budowlany ”rzy ul. Przestrzennej 4 (stacja obsJugi samochodów) 
oraz budynek przy ul. Przestrzennej 8 (boczna czę`ć hangaru lotniczego ”rzy ul. Przestrzennej 10, 

oznaczone na rysunku planu; 

 zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 14; w ramach ochrony: 

a) nakazuje się utrzymanie gabarytów ”oszczególnych budynków, 
b) zakazuje się zmiany formy dachu z wysuniętym oka”em, 
c) zakazuje się zmiany ksztaJtu i wymiarów otworów okiennych, likwidacji i wprowadzania nowych 

otworów okiennych - ustalenie nie dotyczy ”Jaszczyzn wrót garawowych oraz elementów w”ro-

wadzonych w okresie powojennym, 

d) zakazuje się zmiany oryginalnych materiaJów elewacyjnych oraz zewnętrznego ocieplenia budyn-

ków o elewacjach w fakturze cegJy licowej; 
6) zakazuje się rozbudowy budynku ”rzy ul. Przestrzennej 8-10, do”uszcza się wewnętrzną ”rzebudowę 

”od warunkiem: nie naruszenia konstrukcji budynku oraz braku konstrukcyjnego ”owiązania nowych 

elementów z istniejącymi `cianami i stro”ami (”odziaJy wewnętrzne w technologii wolno stojącej); 
7) zakazuje się rozbudowy ”oszczególnych budynków skJadających się na historyczny zes”óJ budowlany 

przy ul. Przestrzennej 4 oraz budynku przy ul. Przestrzennej 8; uzu”eJnienie historycznego zes”oJu 
budowlanego przy ul. Przestrzennej 4 nową zabudową oraz zmiany zagos”odarowania terenu do-

”uszcza się ”od warunkiem: 
a) uczytelnienia i kontynuacji kompozycji przestrzennej, 

b) wyeks”onowania elewacji zabytków: budynku przy ul. Przestrzennej 8-10 oraz zes”oJu budowla-

nego przy ul. Przestrzennej 4, 

c) nadania nowym obiektom budowlanym prostych form techniczno-technologicznych, z zastoso-

waniem nowoczesnych technik i materiaJów elewacyjnych o jednolitej lub neutralnej kolorystyce 

(n”. szkJo, metal); 
8) nakazuje się odtworzenie i utrzymanie frontowych elewacji zabytku przy ul. Przestrzennej 8-10 

w fakturze cegJy licowej (od strony terenów: Ś.Ś.1062.KŚ.ź i Ś.Ś.1034.U), zakazuje się tynkowa-

nia, malowania i równicowania wykoLczenia czę`ci budynku; nakazuje się usunięcie w”rowadzonych 
zmian elewacyjnych lub ich ujednolicenie z ”ierwotnym wyglądem elewacji budynku; 

9) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 10, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy: 1 kondy-

gnacja nadziemna do 6,0 m; do”uszcza się utrzymanie wysoko`ci zabudowy istniejącej ”rzy ul. Prze-

strzennej 6 - do czasu jej likwidacji; 

10) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

11) budynki kryje się dachami ”Jaskimi z oka”em 0,80÷1,20 m, dla wiat i zadaszeL do”uszcza się zasto-

sowanie innych form przekrycia z wyJączeniem dachów stromych; 
12) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% dziaJki budowlanej; 
13) zakazuje się montawu reklam wbudowanych ”owywej oka”u dachu oraz na elewacjach budynków 

stanowiących historyczny zes”óJ budowlany ”rzy ul. Przestrzennej 4 oraz budynku przy ul. Prze-

strzennej 8; ustalenie nie dotyczy szyldów, znaków graficznych umieszczonych zgodnie z kom”ozycją 
obiektu i tablic informacyjnych o powierzchni do 1,5 m2; 

14) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy no`ników informacji na temat 
”rowadzonej dziaJalno`ci, o wysoko`ci nie ”rzekraczającej wysoko`ci zabudowy frontowej ”rzy 
ul. Przestrzennej 4 i ”owierzchni informacyjnej nie ”rzekraczającej 6,0 m2, z zastrzeweniem ”kt 3, 4 

i 15; 

15) nakazuje się utrzymanie wolnej ”rzestrzeni w odlegJo`ci do 3,0 m od ogrodzenia lotniska (teren ele-

mentarny Ś.Ś.1001.KL,U), gdzie zabrania się realizacji m.in.: zabudowy kubaturowej, ”rzestrzennych 
form zagos”odarowania terenu, reklam wolno stojących oraz nasadzeL zieleni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1200 m2; 

2) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna): 90°; w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1063.KD.Z zawarty w przedziale: 

od 70° do 110°; 
3) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 25,0 m; 

4) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem ”rzylegania do ulic ”ublicznych; 
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5) zakazuje się wydzielania jako odrębnych dziaJek terenów ”od budynkami - ”o obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu ”rzynalewnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku; ustalenie 

nie dotyczy ”rzy”adku, gdy ukJad istniejącej zabudowy uniemowliwia dokonanie wydzielenia terenu 
”rzynalewnego - wówczas do”uszcza się ”arcelację ”o obrysie budynku pod warunkiem nie pogorsze-

nia warunków funkcjonowania budynku i zabudowy sąsiedniej; 
6) ustala się dostę” ”ubliczny do ogrodzenia lotniska w odlegJo`ci 3,0 m od granicy z terenem elemen-

tarnym D.D.1001.KL,U, w celu budowy, przebudowy, napraw i remontu instalacji technicznych 

związanych z funkcjonowaniem lotniska; 

7) w pasie terenu o szeroko`ci do 5,0 m ”omiędzy zabudową ”rzy ul. Przestrzennej 4 a budynkiem przy 

ul. Przestrzennej 6 (dz. nr 11/4 obr. 4304) do”uszcza się mowliwo`ć ”rzejazdu i ”rzej`cia oraz budo-

wy nowych, ”rzebudowę, na”rawę i remont istniejących instalacji technicznych i sieci uzbrojenia te-

renu, w celu ”ole”szenia funkcjonowania nowych obiektów usJugowych; 
8) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Przestrzenna) i/lub D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa); 

2) zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów na teren Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Przestrzenna), chyba, we lokali-
zacja nowego zjazdu ”oJączona będzie z likwidacją zjazdu istniejącego; 

3) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz odprowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa); 

2) do czasu realizacji kanalizacji `ciekowej w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), 

D.D.1063.KD.Z (ul. śskadrowa) ”ozostawia się istniejące lokalne oczyszczalnie `cieków; 
3) wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) sieć elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) w pasie terenu o szeroko`ci 3,0 m od granicy terenu Ś.Ś.1001.KL,U (lotnisko) do”uszcza się ”rowa-

dzenie niezbędnych instalacji związanych z funkcjonowaniem lotniska (n”. nocnego o`wietlenia ogro-

dzenia, telewizji dozorowanej i systemów detekcji ruchu). 

§ 41. Teren elementarny D.D.1035.ZP,U,KPD. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona o charakterze parkowym z dopuszczeniem wprowadzenia 

usJug ”lenerowych, ”rze”om”ownia wód o”adowych i drenawowych; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug ”lenerowych wyJącznie z zakresu: 

a) rekreacja, 

b) wystawiennictwo i dziaJalno`ć artystyczna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się wycinki drzew z wyjątkiem: 
a) likwidacji stanowisk gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
c) niezbędnej wycinki drzewostanu kolidującego z ruchem lotniczym, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 

lit. a; 

2) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu elementarnego; 

3) ”rzy urządzaniu zieleni w”rowadza się ro`linno`ć gatunków rodzimych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5; 

4) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu; zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu; ustalenie nie dotyczy form maJej architektury i obiektów tymczasowych 

takich jak np. kioski, wiaty i zadaszenia realizowane na czas trwania imprez plenerowych, o wysoko-

`ci do 5,5 m - o Jącznej ”owierzchni zabudowy nie ”rzekraczającej 5% ”owierzchni terenu elementar-

nego i lokalizowanych ”oza terenem ciągu ”ieszego z zastrzeweniem ”kt 4; na obszarze w granicach 

”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych do”uszcza się realizacje kubatu-

rowych form maJej architektury wyJącznie o charakterze tymczasowym - do czasu zrealizowania pasa 

startowego PS nr 1 w terenie D.D.1001.KL,U; 

2) nakazuje się dostosowanie kom”ozycji zagos”odarowania terenu do wymogów uksztaJtowania: 
a) harmonijnej panoramy widzianej od strony ulicy D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), 

b) co najmniej dwóch otwarć widokowych ”oJączonych z ciągiem ”ieszym, o ”rzybliwonym usytu-

owaniu oznaczonym na rysunku planu; 

3) ustala się niezakJócone widoki: 
a) od strony ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej (o ”rzebiegu w terenie Ś.Ś.1069.KŚ.L) na sylwetę 

ko`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu, 
b) od strony ciągu ”ieszego o przebiegu w sąsiedztwie terenu elementarnego Ś.Ś.1034.U na sylwetę 

zes”oJu zabudowy usJugowej lokalizowanej na ”oJudnie od terenu elementarnego Ś.Ś.1001.KL,U 
(lotniska) oraz ”anoramę Wzgórz Bukowych; 

4) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ 
nawigacyjnych, oznaczonej na rysunku planu, rygory w zakresie o`wietlenia form zagos”odarowania 

terenu nie dotyczą zagos”odarowania tymczasowego; 
5) zakazuje się lokalizacji reklam z wyjątkiem lokalizacji nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa 

”ulsującego reklam i no`ników informacji turystycznej o charakterze tymczasowym - na czas trwania 

imprez plenerowych, o maksymalnej wysoko`ci do 5,5 m i z zastrzeweniem ”kt 6 i 8; na obszarze 

w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, oznaczonej na ry-

sunku ”lanu, do”uszcza się lokalizacje tych reklam wyJącznie do czasu zrealizowania pasa startowego 

PS nr 1 w terenie D.D.1001.KL,U; 

6) ustala się ciąg ”ieszy o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu; minimalna szeroko`ć 
ciągu ”ieszego 3,5 m; 

7) wzdJuw ciągu ”ieszego do”uszcza się realizację niekubaturowych elementów zagos”odarowania tere-

nu na potrzeby plenerowych form rekreacji i wy”oczynku oraz dziaJalno`ci wystawienniczej i imprez 

artystycznych, z zastrzeweniem ”kt 4 i 8; 

8) nakazuje się utrzymanie wolnej ”rzestrzeni w odlegJo`ci do 3,0 m od ogrodzenia lotniska (teren ele-

mentarny Ś.Ś.1001.KL,U), gdzie zabrania się realizacji m.in.: zabudowy kubaturowej, ”rzestrzennych 
form zagos”odarowania terenu, reklam wolno stojących oraz nasadzeL zieleni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek budowlanych dla in-

wynieryjnych urządzeL sieciowych; 
2) ustala się dostę” ”ubliczny do terenu; 
3) ustala się dostę” ”ubliczny do ogrodzenia lotniska w odlegJo`ci 3,0 m od granicy z terenem elemen-

tarnym D.D.1001.KL,U, w celu budowy, przebudowy, napraw i remontu instalacji technicznych 

związanych z funkcjonowaniem lotniska; 

4) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1069.KŚ.L i/lub ”o”rzez nie więcej niw jeden zjazd z terenu D.D.1063.KD.Z; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 oraz przyjmuje 

się realizację jednego miejsca ”ostojowego niezbędnego dla obsJugi ”rze”om”owni wód opadowych 

i drenawowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1063.KD.Z 

(ul. Eskadrowa), D.D.1069.KD.L; 
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2) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji lub w terenach: D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), D.D.1069.KD.L; 

3) nakazuje się realizację studni awaryjnej w sąsiedztwie istniejącego hangaru z wiewą lotniczą (teren 
D.D.1001.KL,U); 

4) w rejonie zbiegu terenów: Ś.Ś.1069.KŚ.L i Ś.Ś.1071.KŚ.L do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni 
wód o”adowych i drenawowych; 

5) w pasie terenu o szeroko`ci 3,0 m od granicy terenu Ś.Ś.1001.KL,U (lotnisko) do”uszcza się ”rowa-

dzenie niezbędnych instalacji związanych z funkcjonowaniem lotniska (n”. nocnego o`wietlenia ogro-

dzenia, telewizji dozorowanej i systemów detekcji ruchu). 

§ 42. Teren elementarny D.D.1036.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona o charakterze parkowym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku planu; zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

2) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 80% ”owierzchni terenu elementarnego; 
3) ustala się obowiązek nasadzeL drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5; 

4) zakazuje się wycinki drzew z wyjątkiem: 
a) cięć sanitarnych, 
b) niezbędnej wycinki drzewostanu kolidującego z ruchem lotniczym. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu; 
2) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, w szczególno`ci 

o`wietlenia form zagos”odarowania terenu (ciągu ”ieszego) na obszarze w granicach potencjalnej 

strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, oznaczonej na rysunku ”lanu, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

3) ustala się ciąg ”ieszy o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu; minimalna szeroko`ć 
ciągu ”ieszego 3,5 m; 

4) na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, ozna-

czonej na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji reklam; 
5) poza obszarem w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, 

oznaczonych na rysunku ”lanu, ogranicza się lokalizację reklam do nie ”od`wietlanych i nie emitują-
cych `wiatJa ”ulsującego reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej wyJącznie 
o charakterze tymczasowym - do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ust. 1 i pkt 3; maksy-

malna wysoko`ć tymczasowych reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 5,5 m; 

minimalna odlegJo`ć ”omiędzy reklamami: 150 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się dostę” ogólny do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1069.KD.L; 

2) do czasu realizacji ulicy w terenie Ś.Ś.1069.KŚ.L obsJuga z terenu D.D.1063.KD.Z poprzez teren 

D.D.1035.ZP,U,KPD; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbrojenia terenu. 

§ 43. Teren elementarny D.D.1037.KPS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 90% ”owierzchni terenu elementarnego. 

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

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem niekubaturowych obiektów maJej architektury; 
2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1071.KD.L; 

2) ustala się realizację jednego miejsca ”ostojowego do obsJugi ”rze”om”owni `cieków sanitarnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) ”rojektowana ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych; 
2) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji (w tym w projektowanych ulicach). 

§ 44. Teren elementarny D.D.1038.U,UC,MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z dopuszczeniem lokalizacji wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2 oraz z dopuszczeniem wprowadzenia 

lokali mieszkalnych (centrum usJugowe o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym z apartamentami 

mieszkaniowymi); 

2) nakazuje się w”rowadzenie usJug z zakresu: 

a) rozrywka i kultura (m.in. dziaJalno`ć artystyczna), 

b) wystawiennictwo, 

c) gastronomia; 

3) ”oza usJugami wymienionymi w pkt 2 do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) rekreacja, 

b) usJugi hotelowe, 
c) edukacja (n”. o`rodek konferencyjno-szkoleniowy), 

d) administracja i obsJuga biznesu, 

e) handel detaliczny, w tym w obiektach handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 2000 m2, 

f) obsJuga firm i klientów, 
g) stacja ”aliw ”Jynnych, 

 z zastrzeweniem ust. 2 pkt 3; 

4) ogranicza się Jączną ”owierzchnię zabudowy obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”rzekra-

czającej 2000 m2 do wielko`ci nie większej niw 50% Jącznej ”owierzchni zabudowy wszystkich obiek-

tów kubaturowych w granicach terenu elementarnego; 

5) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni caJkowitej wbudowanych lokali mieszkalnych: 10% Jącznej 
”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków z wyJączeniem zes”oJów garawowych; 

6) do czasu realizacji centrum usJugowego zgodnie z ust. 3 pkt 4, do”uszcza się zagos”odarowanie 
tymczasowe związane z organizacją czasowych im”rez o charakterze masowym, takich jak np.: im-

prezy sportowe i rekreacyjne, wiece, zgromadzenia, s”ektakle artystyczne, koncerty, wystę”y cyr-

kowe, pokazy, wystawy, targi handlowe, spotkania informacyjno-edukacyjne itp. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 

nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

3) na obszarze w granicach ”rognozowanego oddziaJywania akustycznego lotniska ”owywej 55 dB, 

oznaczonym na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na pobyt ludzi; 
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4) zabudowę i zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób ”rzeciwdziaJający roz”rzestrzenianiu się 
haJasu od strony lotniska w kierunku terenów usJugowo-mieszkaniowych ”oJowonych na ”oJudnie od 
ul. Hangarowej (poza granicami planu); 

5) zabudowę realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicznych eliminujących ”rzekroczenie do”usz-

czalnego ”oziomu duwięku w ”omieszczeniach ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
6) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej pierzei widzianej od strony ulic: D.D.1061.KD.GP (w tym z mostu im. Pionierów Mia-

sta Szczecina), D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), D.D.1070.KD.L i ul. Hangarowa (poza granicami 

planu), 

b) harmonijnej panoramy od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) i terenu 

D.D.1001.KL,U (lotnisko), 

c) otwarć widokowych na sylwetę Wzgórz Bukowych, w terenach elementarnych: D.D.1001.KL,U, 

D.D.1035.ZP,U,KPD i D.D.1075.KD.D, 

d) zamknięcia kom”ozycyjnego widoków od strony ciągu ”ieszego (w terenie D.D.1036.ZP 

i D.D.1038.U,UC,MW) oraz terenu D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), o ”rzybliwonym usytuowaniu 
oznaczonym na rysunku planu, z zastrzeweniem ”kt 9; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni terenu elementarnego; 

4) zes”oJy zabudowy realizuje się w oparciu o ws”ólną i caJo`ciową konce”cję skoncentrowanego cen-

trum usJugowego, o s”ójnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, z zastrzeweniem ”kt 5 i 6; 

5) ustala się ciągi ”iesze o minimalnej szeroko`ci: 5,0 m, o ”rzybliwonych ”rzebiegach oznaczonych na 
rysunku planu; 

6) ustala się lokalizacje co najmniej dwóch ”laców ”ublicznych (dziedziLce wewnętrzne), o ”rzybliwonym 
usytuowaniu oznaczonym na rysunku planu; 

7) ciągi ”iesze i ”lace ”ubliczne realizuje się w formie wewnętrznych ”rzestrzeni ”ublicznych - wydzielo-

nych ”rzestrzennie ”asawy handlowo-usJugowych i dziedziLców, otwartych lub zadaszonych; 
8) do”uszcza się realizację lokali mieszkalnych w formie zes”oJu a”artamentowego ”od warunkiem usy-

tuowania zes”oJu ”owywej kondygnacji usJugowych i w odlegJo`ci co najmniej: 50,0 m od terenu 

D.D.1061.KD.GP (ul. Eskadrowa) oraz co najmniej 120,0 m od terenu D.D.1001.KL,U (lotnisko); 

9) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 10 oraz w dostosowaniu do uksztaJtowania i zakomponowania: 

a) ciągu widokowego z ”asawu handlowo-usJugowego, 
b) zamknięć kom”ozycyjnych widoków z dziedziLców wewnętrznych, 
c) dominanty przestrzennej, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu, 

 ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy z wyjątkiem dominanty przestrzennej: 4 kondygnacje; 

10) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28; 

11) do”uszcza się krycie budynków dachami o innej geometrii niw dachy strome; formy ”rzekryć dachowych 

dostosowuje się do ”otrzeb uksztaJtowania harmonijnej kom”ozycji ”rzestrzennej caJego kom”leksu 
zabudowy w terenach elementarnych: D.D.1038.U,UC,MW, D.D.1039.U,ZP i D.D.1041.US,U; 

12) forma o`rodka usJugowego wkom”onowana w sylwetę Wzgórz Bukowych oglądaną od strony terenów: 
D.D.1001.KL,U (lotnisko) i D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

13) nową zabudowę realizuje się jako obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych; 
14) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

15) do”uszcza się lokalizację reklam wyJącznie nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego 
pod warunkiem harmonijnego wkomponowania usytuowania i formy reklamy w ukJad ”rzestrzenny 
otaczającej zabudowy, z zastrzeweniem ”kt 2 i 10; do czasu realizacji centrum usJugowego zgodnie 
z pkt 4, do”uszcza się lokalizację reklam wyJącznie o charakterze tymczasowym pod warunkiem za-

chowania minimalnej odlegJo`ci ”omiędzy reklamami wolno stojącymi: 150 m; 

16) ”oza obszarem ”oJowonym bez”o`rednio na ”odej`ciu do ”asa startowego PS nr 3, oznaczonym na 

rysunku ”lanu, do”uszcza się lokalizację wbudowanych lub wolno stojących naziemnych stacji tele-

fonii komórkowej i stacji radiowych oraz wolno stojących masztów antenowych ”od warunkiem nie 
powodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego, z zastrzeweniem ”kt 9 i 10. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 

2) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem, we ”rzylegają do ulicy; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego jednej z przylega-

jących ulic: Ś.Ś.1069.KŚ.L, Ś.Ś.1070.KŚ.L lub Ś.Ś.1071.KŚ.L, zawarty w ”rzedziale: od 75° do 
90°; 

4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 70,0 m; 

5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów; 
6) ustala się dostę”no`ć co najmniej ”ubliczną do ciągów ”ieszych i ”laców ”ublicznych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1069.KD.L i/lub D.D.1070.KD.L i/lub D.D.1071.KD.L; 

2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1061.KD.GP (ul. Eskadrowa), D.D.1069.KD.L, D.D.1070.KD.L D.D.1071.KD.L i ul. Hangarowej; 

2) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji lub projektowanych ulicach; 

3) do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczo-

nym na rysunku planu; 

4) projektowane wbudowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV. 

§ 45. Teren elementarny D.D.1039.U,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi, zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug z zakresu: 

a) gastronomia, 

b) rozrywka, 

c) kultura i wystawiennictwo, 

d) handel detaliczny w lokalach do 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
e) obsJuga firm i klientów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym na 
obszarze w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, oznaczonych 

na rysunku ”lanu, ustala się udziaJ terenu biologicznie czynnego: co najmniej 40%; 
2) na obszarze w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, oznaczo-

nych na rysunku ”lanu, ogranicza się wycinkę istniejącego drzewostanu wyJącznie do: 
a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
c) wycinki drzew kolidujących z usytuowaniem budynku lub drogi dojazdowej, pod warunkiem uzu-

”eJnienia zieleni istniejącej ”o”rzez nasadzenia drzew lub krzewów gatunków rodzimych ”oza te-

renem zabudowy (wyznaczonym na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy) od stro-

ny ul. Hangarowej; 

3) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) nakazuje się dostosowanie kom”ozycji i form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnych ”ierzei od strony otaczających ulic: Ś.Ś.1061.KŚ.GP, Ś.Ś.1070.KŚ.L i D.D.1071.KD.L, 

b) harmonijnej pierzei od strony ul. Hangarowej i wiaduktu w ciągu ul. Leszczynowej (poza granica-

mi planu), 
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c) zamknięć kom”ozycyjnych widoków od strony otaczających ulic oraz od strony trasy tramwajo-

wej i placu publicznego w terenie D.D.1041.US,U, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na 
rysunku planu; 

3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 50% dziaJki budowlanej; 
4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 7, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje 
nadziemne do 15,0 m; 

5) zabudowa w ty”ie zes”oJu zabudowy zabytkowej ”rzy ul. Eskadrowej 2 albo o formie zharmonizowa-

nej z zes”oJem zabudowy usJugowej w terenie elementarnym D.D.1038.U,UC,MW; 

6) forma ”rzekrycia dachów nawiązująca do ty”u dachów stromych w zespole zabudowy zabytkowej 

przy ul. śskadrowej 2 albo dostosowana do kom”ozycji zes”oJu zabudowy usJugowej w terenie ele-

mentarnym D.D.1038.U,UC,MW; 

7) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

8) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o parame-

trach zgodnych z ust. 4; 

9) do”uszcza się lokalizację reklam wyJącznie nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego 
pod warunkiem harmonijnego wkomponowania usytuowania i formy reklamy w ukJad ”rzestrzenny 
otaczającej zabudowy, z zastrzeweniem ”kt 2 i 7; minimalna odlegJo`ć ”omiędzy reklamami wolno 
stojącymi sytuowanymi wzdJuw ul. Hangarowej (poza granicami planu): 150 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 5000 m2; 

2) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem ”rzylegania co najmniej do ulicy Ś.Ś.1071.KŚ.L; 
3) ustala się minimalną szeroko`ć dziaJki budowlanej od strony ulicy Ś.Ś.1071.KŚ.L: 67,0 m; 

4) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1071.KD.L: 

90°; 
5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1071.KD.L; 

2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1061.KD.GP (ul. Eskadrowa), D.D.1070.KD.L, D.D.1071.KD.L i w ul. Hangarowej (poza grani-

cami planu); 

2) sieć elektroenergetyczna 15 kV i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub projektowanych ulicach. 

§ 46. Teren elementarny D.D.1040.KS,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych, autokarów i rowerów ”rzeznaczony do 
obsJugi stadionu s”ortowego i zieleL urządzona; 

2) do czasu realizacji ”arkingów wraz z zielenią urządzoną do”uszcza się tymczasowe wykorzystanie 
istniejących obiektów na cele usJug lub magazynów, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 24. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym na 

obszarze w odlegJo`ci do 35,0 m od granicy planu (ul. Hangarowa ”oza granicami ”lanu) ustala się 
udziaJ terenu biologicznie czynnego: co najmniej 40%; 

2) na obszarze w granicach ”rognozowanego oddziaJywania akustycznego lotniska ”owywej 55 dB, 

oznaczonym na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na pobyt ludzi; 

3) zabudowę realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicznych eliminujących ”rzekroczenie do”usz-

czalnego ”oziomu duwięku w pomieszczeniach przeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
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4) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób ”rzeciwdziaJający roz”rzestrzenianiu się haJasu od 
strony lotniska; 

5) na obszarze w odlegJo`ci do 35,0 m od granicy planu (ul. Hangarowa poza granicami planu) ogranicza 

się wycinkę istniejącego drzewostanu ogranicza się wyJącznie do: 
a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
c) wycinki drzew kolidujących z usytuowaniem drogi dojazdowej, ”od warunkiem uzu”eJnienia zie-

leni istniejącej ”o”rzez nasadzenia drzew lub krzewów gatunków rodzimych ”oza obszarem za-

budowy - od strony ul. Hangarowej, 

d) wycinki drzew o wysoko`ci większej niw do”uszczalna wysoko`ć drzew, wyznaczona zgodnie 
z § 6 ust. 3 pkt 28. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) zakazuje się nowej zabudowy kubaturowej z wyjątkiem jednego obiektu do obsJugi ”arkingu i toalety 

publicznej; 

3) ustala się zamknięcie kom”ozycyjne widoku od strony ulicy D.D.1069.KD.L w postaci niekubaturo-

wego elementu zagos”odarowania terenu (n”. obiekt maJej architektury, maszt flagowy, reklama 
wolno stojąca) lub zes”oJu zieleni, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu, z za-

strzeweniem pkt 7; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy ”o likwidacji istniejącego budynku magazynowego: 2% ”o-

wierzchni terenu elementarnego; 

5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 7, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: jedna kondygna-

cja nadziemna do 7,5 m; 

6) budynek kryje się dachem ”Jaskim z mowliwo`cią zastosowania innych form ”rzekrycia dachowego 
w strefach wej`ciowych; formę ”rzekrycia dachowego dostosowuje się do ”otrzeb uksztaJtowania har-

monijnego widoku z wysoko`ci korony stadionu s”ortowego (w terenie elementarnym D.D.1041.US,U); 

7) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, 
zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28; 

8) do”uszcza się lokalizację reklam, w tym jako zamknięcie kom”ozycyjne zgodnie z pkt 3; maksymalna 

wysoko`ć reklam wolno stojących: 5,5 m od projektowanego poziomu terenu, z zastrzeweniem ”kt 7; 

do czasu realizacji w terenie elementarnym D.D.1041.US,U obiektu sportowego z usJugami towarzy-

szącymi o charakterze staJym, do”uszcza się lokalizację reklam wyJącznie o charakterze tymczasowym. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; ustalenie nie dotyczy korekt ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania 

gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu D.D.1069.KD.L i/lub z ul. Hangarowej (poza granicami planu). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1040.KS,ZP, 

D.D.1069.KD.L i ul. Hangarowej; 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; 

3) kanaJ deszczowy Ø 0,3÷0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) sieci i ”rzyJącza: wodociągowe, cie”lne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne oraz 

telekomunikacyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci 

w nowej lokalizacji; 

4) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy w nowej lokalizacji. 
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§ 47. Teren elementarny D.D.1041.US,U,KS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: obiekt sportowy i usJugi towarzyszące (n”. stadion s”ortowy o znaczeniu ogól-

nomiejskim i regionalnym z niezbędną infrastrukturą usJugową), czę`ć za”lecza ”arkingowego do ob-

sJugi obiektu s”ortowego; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug towarzyszących z zakresu: 

a) kultura i rozrywka (organizacja imprez masowych), 

b) gastronomia (np. restauracje, kawiarnie, puby, zaplecze bankietowe), 

c) wystawiennictwo, 

d) rekreacja (np. park rozrywki, centrum regeneracji i odnowy biologicznej, siJownia, kręgielnia, bilard, 
`cianki ws”inaczkowe), 

e) dziaJalno`ć edukacyjno-dydaktyczna lub konferencyjno-szkoleniowa, administracja (np. siedziba 

klubu sportowego, sala kongresowa, sale konferencyjne), 

f) handel detaliczny w lokalach do 2000 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 
3) do czasu realizacji obiektu sportowego z usJugami towarzyszącymi do”uszcza się zagos”odarowanie 

tymczasowe m.in. związane z organizacją czasowych im”rez o charakterze masowym, takich jak np.: 

imprezy sportowe i rekreacyjne, wiece, zgromadzenia, kongresy, spektakle artystyczne, koncerty, re-

wie, wystę”y cyrkowe, ”okazy filmowe, wystawy, targi handlowe, spotkania informacyjno-edukacyjne, 

imprezy rozrywkowe i `wiąteczne, it”. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 20% ”owierzchni terenu elementarnego, ”rzy czym na 
obszarze w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, oznaczonych 

na rysunku planu, i w odlegJo`ci do 35,0 m od granicy planu (ul. Hangarowa poza granicami planu) 

ustala się udziaJ terenu biologicznie czynnego: co najmniej 40%; 
2) na obszarze w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowa oraz poza 

terenem zabudowy (wyznaczonym na rysunku ”lanu nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy) wycinkę 
istniejącego drzewostanu warunkuje się uzu”eJnieniem zieleni istniejącej ”o”rzez nasadzenia drzew 
lub krzewów gatunków rodzimych wzdJuw ul. Hangarowej; 

3) w rejonie ”lacu ”ublicznego nakazuje się w”rowadzenie elementów bogatego ”rogramu zieleni; 
4) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 

nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

5) na obszarze w granicach ”rognozowanego oddziaJywania akustycznego lotniska ”owywej 55 dB, 

oznaczonym na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na pobyt ludzi. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej pierzei widzianej od strony ulicy D.D.1070.KD.L i ul. Hangarowej (poza granicami 

planu), 

b) placu publicznego przed stadionem sportowym i na zakoLczeniu ciągu ”ieszego w terenie ele-

mentarnym D.D.1038.U,UC,MW, 

c) dominanty przestrzennej z otwarciem widokowym na ”lac ”ubliczny (usytuowany ”omiędzy sta-

dionem sportowym a zes”oJem zabudowy centrum usJugowego), stanowiącej obiekt stadionu 
s”ortowego lub elementu zes”oJu zabudowy usJugowej, 

d) zamknięcia kom”ozycyjnego widoku od strony ”lacu ”ublicznego oraz ciągu ”ieszego, w postaci 

niekubaturowego elementu zagos”odarowania terenu (n”. obiekt maJej architektury, maszt fla-

gowy, reklama wolno stojąca) lub zes”oJu zieleni wysokiej, o ”rzybliwonym usytuowaniu ozna-

czonym na rysunku planu; 

3) ustala się ciąg ”ieszy i ”lac ”ubliczny ”rzed wej`ciem gJównym na stadion (do zes”oJu obiektów s”or-

towych), o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni terenu elementarnego; 

5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 6, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 35,0 m n.p.m.; 
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6) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28; 

7) nową zabudowę realizuje się jako obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych; 
8) w sąsiedztwie ”arkingów nakazuje się realizację toalety ”ublicznej, z zastrzeweniem ”kt 2; 

9) do”uszcza się lokalizację reklam pod warunkiem harmonijnego wkomponowania usytuowania i formy 

reklamy w ukJad ”rzestrzenny otaczającej zabudowy, z zastrzeweniem ”kt 2 i 6; do czasu realizacji 

obiektu sportowego z usJugami towarzyszącymi o charakterze staJym ogranicza się lokalizację reklam 

do nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego reklam wyJącznie o charakterze tymcza-

sowym, o maksymalnej wysoko`ci: 5,5 m; minimalna odlegJo`ć ”omiędzy reklamami wolno stojącymi 
sytuowanymi wzdJuw ul. Hangarowej (poza granicami planu): 150 m; 

10) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowej i stacji radiowych wyJącznie wbudowanych i pod 

warunkiem nie ”owodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego, z zastrzeweniem ”kt 2 i 6; 

11) nakazuje się realizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, autokarów i rowerów na 
powierzchni co najmniej 2,0 ha. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; ustalenie nie dotyczy wydzielenia terenu dla zes”oJu ”arkin-

gów o powierzchni co najmniej 2,0 ha oraz przepompowni `cieków sanitarnych; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1070.KD.L i D.D.1069.KD.L; 

2) do czasu realizacji ulic w terenach D.D.1070.KD.L i D.D.1069.KŚ.L do”uszcza się utrzymanie obec-

nego s”osobu obsJugi terenu; 
3) w granicach terenu elementarnego nakazuje się realizację czę`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów 

osobowych, autokarów i rowerów (których bez”o`rednie sąsiedztwo z obiektem sportowym jest niezbęd-

ne do ”rawidJowego funkcjonowania obiektu), ”ozostaJe miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych, 
autokarów i rowerów realizuje się w terenach elementarnych: D.D.1040.KS,ZP, D.D.1047.KS,ZP, 

D.D.1051.KS,ZP. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1069.KD.L D.D.1070.KD.L i ul. Hangarowej (poza granicami planu); 

2) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji lub w terenach: D.D.1069.KD.L i D.D.1070.KD.L oraz ulicy Hangarowej (po-

za granicami planu); 

3) sieci i ”rzyJącza: wodociągowe, cieplne, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne 15 kV - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) projektowane wbudowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV; 

5) wody deszczowe odprowadzane z ”arkingów do kanalizacji deszczowej ”o ”odczyszczeniu; 
6) do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczo-

nym na rysunku planu; 

7) nakazuje się realizację studni awaryjnej w rejonie terenu D.D.1070.KD.L. 

§ 48. Teren elementarny D.D.1042.KL. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: komunikacja lotnicza (m.in. korytarz o`wietlenia nawigacyjnego); 
2) do czasu za”otrzebowania terenu na cele komunikacji lotniczej do”uszcza się kontynuację uwytkowa-

nia terenu istniejącego w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4 i 6 oraz 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 24. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

2) do”uszcza się wycinkę warto`ciowego drzewostanu oraz innych drzew i krzewów ze względu na 
potrzeby ruchu lotniczego. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się realizacji nowej zabudowy kubaturowej o charakterze staJym; lokalizację tymczasowej 
zabudowy do czasu za”otrzebowania terenu na cele komunikacji lotniczej do”uszcza się wyJącznie 
w granicach dziaJki budowlanej ”rzy ul. Hangarowej 4, z zastrzeweniem ”kt 4; 

2) do”uszcza się uwytkowanie istniejącego obiektu ”rzy ul. Hangarowej 10 do czasu zapotrzebowania 

terenu na cele komunikacji lotniczej, ”rzy czym zakazuje się ”rzebudowy związanej z ”owiększeniem 
kubatury lub wysoko`ci obiektu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni terenu elementarnego; 

4) nakazuje się dostosowanie zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 
zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci: 
a) o`wietlenia terenu i zewnętrznego o`wietlenia budynków na obszarze w granicach potencjalnej 

strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, oznaczonej na rysunku ”lanu, 
b) związanych z realizacją i funkcjonowaniem pasa startowego PS nr 1 (w terenie elementarnym 

D.D.1001.KL,U), 

c) związanych z rozbudową lotniska zgodną z ust. 1 pkt 1; 

5) budynki kryje się dachami ”Jaskimi; 
6) do czasu za”otrzebowania terenu na cele komunikacji lotniczej ustala się realizację ciągu ”ieszego 

o minimalnej szeroko`ci utwardzonej czę`ci ciągu: 5,0 m, kontynuowanego w terenach: D.D.1081.KP 

i D.D.1047.KS,ZP, o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
7) do czasu za”otrzebowania terenu na cele komunikacji lotniczej nakazuje się utrzymanie wolnej ”rze-

strzeni w odlegJo`ci do 3,0 m od ogrodzenia lotniska (teren elementarny D.D.1001.KL,U), gdzie za-

brania się realizacji ”rzestrzennych form zagos”odarowania terenu oraz nasadzeL zieleni; 
8) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z potrzebami portu lotniczego oraz z realiza-

cją inwynieryjnych urządzeL sieciowych i obiektów sieciowych; 
2) do czasu za”otrzebowania terenu na cele komunikacji lotniczej ustala się dostę” ”ubliczny do ogro-

dzenia lotniska w odlegJo`ci 3,0 m od granicy z terenem elementarnym D.D.1001.KL,U, w celu bu-

dowy, przebudowy, napraw i remontu instalacji technicznych związanych z funkcjonowaniem lotniska; 

3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1001.KL,U; 

2) do czasu za”otrzebowania terenu na cele komunikacji lotniczej do”uszcza się obsJugę z terenu 

D.D.1073.KD.D i/lub z terenu D.D.1065.KD.Z poprzez teren D.D.1046.U,P,MN i/lub z ul. Hangarowej 

(poza granicami planu) poprzez teren D.D.1046.U,P,MN i/lub z terenu D.D.1068.KD.L poprzez teren 

Ś.Ś.1047.KS,źP; obsJuga tymczasowego ciągu ”ieszego, o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na 
rysunku ”lanu, jest mowliwa takwe z terenu D.D.1073.KD.D poprzez teren D.D.1081.KP. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna w oparciu o projektowane sieci 

uzbrojenia w terenie D.D.1001.KL,U; 

2) od”rowadzanie wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie 

D.D.1042.KL; 

3) kanaJ deszczowy Ø 1,4 m wraz z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu ｦ z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) projektowany kolektor deszczowy - wraz z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu - uJo-

wony ”o trasie istniejącego rowu melioracyjnego od”rowadzający wody deszczowe do rzeki PJoni; 
5) do czasu zapotrzebowania terenu na cele komunikacji lotniczej, w pasie terenu o szeroko`ci 3,0 m od 

granicy terenu Ś.Ś.1001.KL,U (lotnisko) do”uszcza się ”rowadzenie niezbędnych instalacji związa-

nych z funkcjonowaniem lotniska (n”. nocnego o`wietlenia ogrodzenia, telewizji dozorowanej 
i systemów detekcji ruchu). 

§ 49. Teren elementarny D.D.1043.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, istniejące magazyny; 
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2) dopuszcza się w”rowadzenie usJug z zakresu: 

a) rozrywka i kultura, 

b) wystawiennictwo, 

c) sport i rekreacja, 

d) gastronomia, 

e) usJugi hotelowe, 
f) administracja i obsJuga biznesu, 
g) handel detaliczny lub hurtowy w obiektach handlowych o ”owierzchni s”rzedawy nie przekracza-

jącej 400 m2, 

 z zastrzeweniem ust. 2 pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) na obszarze w granicach ”rognozowanego oddziaJywania akustycznego lotniska ”owywej 55 dB, 

oznaczonym na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na pobyt ludzi; 

3) zabudowę i zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób ”rzeciwdziaJający roz”rzestrzenianiu się 
haJasu od strony lotniska; 

4) zabudowę realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicznych eliminujących ”rzekroczenie do”usz-

czalnego ”oziomu duwięku w ”omieszczeniach ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
5) wycinkę istniejącego drzewostanu ogranicza się do: 

a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
c) wycinki drzew kolidujących z usytuowaniem drogi dojazdowej, 

d) wycinki drzew o wysoko`ci większej niw do”uszczalna wysoko`ć drzew, wyznaczona zgodnie 
z § 6 ust. 3 pkt 28. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej pierzei widzianej od strony ulicy D.D.1069.KD.L, 

b) harmonijnej panoramy od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) i terenu 

lotniska, 

c) otwarć widokowych na sylwetę Wzgórz Bukowych, w terenach elementarnych: D.D.1001.KL,U, 

D.D.1035.ZP,U,KPD i D.D.1075.KD.D; 

3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 6, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje; 
5) do”uszcza się krycie budynków dachami o innej geometrii niw dachy strome, z zastrzeweniem ”kt 3; 

formy ”rzekryć dachowych dostosowuje się do ”otrzeb uksztaJtowania harmonijnego widoku 
z wysoko`ci korony stadionu s”ortowego (w terenie elementarnym D.D.1041.US,U); 

6) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28; 

7) poza pasem terenu w odlegJo`ci do 35,0 m od granicy planu (ul. Hangarowa poza granicami planu) 

do”uszcza się lokalizacje reklam z zastrzeweniem ”kt 6; maksymalna wysoko`ć reklam wolno stoją-
cych: 5,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1200 m2; 

2) do”uszcza się wydzielenie nowej dziaJki budowlanej nie ”rzylegającej do drogi ”ublicznej, z dostę”em 
bez”o`rednim lub ”o`rednim do ul. Hangarowej (poza granicami planu) poprzez teren elementarny 

D.D.1044.U,UC,ZP; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Hangarowej 

(poza granicami planu) zawarty w ”rzedziale: od 45° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 30,0 m; 

5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu z ul. Hangarowej (poza granicami ”lanu), do”uszcza się obsJugę ”o”rzez teren elemen-

tarny D.D.1044.U,UC,ZP; 

2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie 

`cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w ul. Hangarowej; 

2) kanaJ deszczowy Ø 0,3÷0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) sieci i ”rzyJącza: wodociągowe, cie”lne, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne oraz telekomuni-

kacyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej 

lokalizacji. 

§ 50. Teren elementarny D.D.1044.U,UC,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug z zakresu: 

a) rozrywka i kultura, 

b) wystawiennictwo, 

c) sport i rekreacja, 

d) gastronomia, 

e) usJugi hotelowe, 
f) administracja i obsJuga biznesu, 
g) handel detaliczny i hurtowy, 

 z zastrzeweniem ust. 2 pkt 2; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 400 m2 lub 

jednego obiektu handlowego o powierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 2000 m2; 

4) na czę`ci terenu ”rzylegającej do terenu elementarnego Ś.Ś.1073.KŚ.Ś lub/i Ś.Ś.1045.KNŚ do”usz-

cza się lokalizację obiektów ”rodukcyjnych i magazynów; 
5) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe m.in. związane z organizacją czasowych im”rez o cha-

rakterze masowym, takich jak np.: imprezy sportowe i rekreacyjne, wiece, zgromadzenia, spektakle 

artystyczne, koncerty, wystę”y cyrkowe, ”okazy, wystawy, targi handlowe, spotkania informacyjno-

edukacyjne itp. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) na obszarze w granicach ”rognozowanego oddziaJywania akustycznego lotniska ”owywej 55 dB, 

oznaczonym na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na pobyt ludzi; 

3) zabudowę i zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób ”rzeciwdziaJający roz”rzestrzenianiu się 
haJasu od strony lotniska w kierunku terenów usJugowo-mieszkaniowych ”oJowonych na ”oJudnie od 
ul. Hangarowej (”oza granicami ”lanu), m.in. ”o”rzez uksztaJtowanie z budynków i zwartej zieleni 

ciągJej bariery akustycznej; 
4) zabudowę realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicznych eliminujących ”rzekroczenie dopusz-

czalnego ”oziomu duwięku w ”omieszczeniach ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
5) w odlegJo`ci nie mniejszej niw 12,0 m od ul. Hangarowej ustala się zachowanie oraz uzu”eJnienie 

drzew i krzewów gatunków rodzimych; zakaz wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem: cięć sanitarnych 
i ”ielęgnacyjnych, wycinki drzew i krzewów gatunków nie”owądanych oraz niezbędnej wycinki zwią-
zanej z realizacją i ”rzebudową ulic. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie kom”ozycji, form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów 
uksztaJtowania: 
a) harmonijnej panoramy od strony terenu elementarnego D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) i terenu 

lotniska, 
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b) otwarć widokowych na sylwetę Wzgórz Bukowych, w terenach elementarnych: D.D.1001.KL,U, 

D.D.1035.ZP,U,KPD i D.D.1075.KD.D, 

 z zastrzeweniem ”kt 10; 

3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 5, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 4 kondygnacje; 
5) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

6) do”uszcza się krycie budynków dachami o innej geometrii niw dachy strome, zgodnie z pkt 2; 

7) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4, z zastrzeweniem pkt 9; 

8) do”uszcza się lokalizacje reklam z zastrzeweniem ”kt 2 i 5; maksymalna wysoko`ć reklam wolno sto-

jących: 5,5 m od ”rojektowanego ”oziomu terenu; minimalna odlegJo`ć ”omiędzy reklamami wolno 
stojącymi sytuowanymi wzdJuw ul. Hangarowej (poza granicami planu): 150 m; 

9) wyznacza się obszar ”od budownictwo ochronne na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez-

”ieczeLstwa ”aLstwa na terenie stanowiącym co najmniej ”oJowę ”owierzchni ”arkingu naziemnego 
lub zes”oJu ”arkingów - w przypadku gdy powierzchnia ”arkingu lub Jączna ”owierzchnia zes”oJu 
”arkingów ”rzekracza 6000 m2, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
w granicach obszaru zakazuje się zabudowy obiektami kubaturowymi, realizacji infrastruktury tech-

nicznej (z wyjątkiem odwodnienia terenu) oraz nasadzeL zieleni wysokiej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 10000 m2; ustalenie nie dotyczy dziaJki wy-

dzielanej w bez”o`rednim sąsiedztwie terenu elementarnego Ś.Ś.1073.KŚ.Ś; 
2) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem, we ”rzylegają do ulicy; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Hangarowej 

(poza granicami planu) zawarty w ”rzedziale: od 70° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 150,0 m; ustalenie nie dotyczy dziaJki 

wydzielanej w bez”o`rednim sąsiedztwie terenu elementarnego Ś.Ś.1073.KŚ.Ś; 
5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1073.KD.D i/lub ul. Hangarowej (poza granicami planu); 

2) do”uszcza się obsJugę terenu elementarnego Ś.Ś.1043.U; 
3) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

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

D.D.1073.KD.D i ul. Hangarowej; 

2) kanaJ deszczowy Ø 0,3÷0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) ”rzyJącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne doprowadzone 

z terenu D.D.1043.U - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji; 

4) sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

6) do”uszcza się ”ozostawienie istniejącego ”rzyJącza elektroenergetycznego 0,4 kV od ul. Hangarowej 

do terenu D.D.1045.KND z dopuszczeniem przebudowy w teren D.D.1073.KD.D; 

7) do”uszcza się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zasilanej linią kablową 
15 kV. 

§ 51. Teren elementarny D.D.1045.KND. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: oczyszczalnia wód o”adowych. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej na dziaJce budowlanej. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
3) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów i zagospodarowania terenu, z wyjątkiem niezbędnych do 

”rawidJowego funkcjonowania oczyszczalni wód o”adowych oraz związanych z jej ”rzebudową, roz-

budową lub remontem; maksymalna wysoko`ć zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna do 4,5 m; 

4) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.P.1073.KD.D; 

2) obowiązuje lokalizacja co najmniej jednego miejsca ”ostojowego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) ”iaskownik sze`ciokomorowy na kolektorze kanalizacji deszczowej sJuwący do ”odczyszczania wód 
opadowych przed odprowadzeniem do rzeki PJoni - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) do”uszcza się lokalizację sJu”ów o`wietleniowych z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4. 

§ 52. Teren elementarny D.D.1046.U,P,MN. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej, ”rodukcyjnej i magazynów, z dopuszczeniem ist-

niejących lokali mieszkalnych; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe i artystyczne, 

b) nieuciąwliwa dziaJalno`ć usJugowo-produkcyjna, 

c) administracja i obsJuga biznesu, 
d) handel detaliczny lub hurtowy w obiektach handlowych o ”owierzchni s”rzedawy nie ”rzekracza-

jącej 400 m2, 

e) obsJuga firm i klientów; 
3) zakaz realizacji nowych budynków mieszkaniowych i lokali mieszkalnych; 

4) dopuszcza się ”rzebudowę i ada”tację istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe, z zastrzewe-

niem ust. 2 pkt 3 i 4. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) zabudowę i zagospodarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób ”rzeciwdziaJający roz”rzestrzenianiu się 

haJasu od strony lotniska; 
3) nową zabudowę i ”rzebudowę istniejącej na cele usJugowe realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL 

technicznych eliminujących ”rzekroczenie do”uszczalnych ”oziomów duwięku i wibracji w pomiesz-

czeniach ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
4) ”rzebudowę istniejących budynków mieszkaniowych w celu ”o”rawy ich funkcjonowania realizuje się 

pod warunkiem: 

a) nie ”owiększania ilo`ci mieszkaL, 
b) zastosowania rozwiązaL technicznych ”owodujących nie ”rzekroczenie wewnątrz lokali miesz-

kalnych do”uszczalnych ”oziomów: duwięku i wibracji. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
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2) ustala się dostosowanie form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów uksztaJtowania 
harmonijnej pierzei ulicy D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska) i ul. Hangarowej (poza granicami planu); 

3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 6, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: trzy kondygnacje 
nadziemne do 12,5 m n.p.m.; 

5) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
6) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu i zewnętrznego o`wietlenia bu-

dynków (w tym na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawi-

gacyjnych oznaczonej na rysunku planu); do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie 

Ś.Ś.1001.KL,U ustalenie nie dotyczy istniejących rozwiązaL w zakresie o`wietlenia terenu i ze-

wnętrznego o`wietlenia budynków oraz istniejącego zagos”odarowania tymczasowego; 
7) na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, ozna-

czonej na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji reklam; 

8) poza obszarem w granicach strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, oznaczonych na 
rysunku ”lanu, do”uszcza się lokalizację reklam nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsują-
cego, z zastrzeweniem ”kt 6; maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących: 5,5 m; 

9) ”oza obszarem zabudowy, wyznaczonym nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy, do”uszcza się uwyt-

kowanie istniejących obiektów do czasu za”otrzebowania terenu Ś.Ś.1042.KL na cele komunikacji 
lotniczej, przy czym zakazuje się ”rzebudowy związanej z ”owiększeniem kubatury lub wysoko`ci 
obiektu; 

10) ”oza obszarem zabudowy, wyznaczonym nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy, zakazuje się realizacji 
nowej zabudowy kubaturowej o charakterze staJym; do”uszcza się lokalizację tymczasowej zabudo-

wy do czasu zapotrzebowania terenu elementarnego D.D.1042.KL na cele komunikacji lotniczej, 

z zastrzeweniem ”kt 6. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1000 m2; 

2) do”uszcza się wydzielenie nowych dziaJek budowlanych nie ”rzylegających frontem do ulicy; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLskiej) i pasa drogowego ul. Hangarowej (poza granicami planu) zawarty w przedziale: od 

65° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 22,0 m; 

5) w pasie terenu w odlegJo`ci do 4,0 m od ”óJnocno wschodniej granicy terenu Ś.Ś.1049.KPS (”rze”om-

”ownia `cieków sanitarnych) umowliwia się ”rzejazd i ”rzej`cie z terenu elementarnego D.D.1065.KD.Z do 

istniejącej dziaJki drogowej komunikującej ”osesje ”rzy ul. Hangarowej: 1A, 2, 4, 6 i przy 

ul. GryfiLskiej: 33, 33A oraz budowę nowych, ”rzebudowę, na”rawę i remont istniejących instalacji 
technicznych i sieci uzbrojenia terenu; 

6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1068.KD.L i/lub D.D.1073.KD.D i/lub ul. Hangarowej (poza granicami planu); 

do”uszcza się obsJugę terenu D.D.1049.KPS z terenu Ś.Ś.1065.KŚ.ź ”o”rzez zjazd istniejący 
w terenie D.D.1046.U,P,MN; 

2) do”uszcza się utrzymanie istniejących ”oJączeL z ulicą Ś.Ś.1065.KŚ.ź o ile nie ma innej mowliwo`ci 
obsJugi istniejących dziaJek; 

3) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska), Ś.Ś.1068.KŚ.L, Ś.Ś.1073.KŚ.Ś i ul. Hangarowej; 

2) kanaJ deszczowy Ø 1,4 m wraz z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu ｦ z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy i remontu; 
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3) sieci i ”rzyJącza: wodociągowe, gazowe, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne oraz telekomu-

nikacyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej 

lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 53. Teren elementarny D.D.1047.KS,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych, autokarów i rowerów ”rzeznaczony do ob-

sJugi stadionu s”ortowego oraz zieleL urządzona z zastrzeweniem ust. 3 pkt 7. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 25% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 

zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

3) ”rzy zagos”odarowaniu terenu zielenią niską stosuje się ro`linno`ć gatunków rodzimych, zakazuje się 
stosowania gatunków nie”owądanych ro`lin. 

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

1) zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

3) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej z wyjątkiem jednego obiektu do obsJugi ”arkingu 
i toalety publicznej oraz tymczasowej zabudowy w granicach dziaJki budowlanej ”rzy ul. Hangarowej 

4, z zastrzeweniem ”kt 6; 

4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 6, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć obiektu do obsJugi ”arkingu 
i toalety publicznej: jedna kondygnacja nadziemna do 4,5 m; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% terenu elementarnego; 

6) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 
zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci: 
a) o`wietlenia terenu i zewnętrznego o`wietlenia budynków (w tym na obszarze w granicach poten-

cjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, oznaczonej na rysunku ”lanu), 
b) związanych z realizacją i funkcjonowaniem pasa startowego PS nr 1 (w terenie elementarnym 

D.D.1001.KL,U); 

7) budynki kryje się dachami ”Jaskimi; 
8) do czasu za”otrzebowania terenu elementarnego Ś.Ś.1042.KL na cele komunikacji lotniczej ustala się 

realizację ciągu ”ieszego o minimalnej szeroko`ci utwardzonej czę`ci ciągu: 5,0 m, kontynuowanego 

w terenach: D.D.1042.KL i D.D.1081.KP, o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
9) nakazuje się utrzymanie wolnej ”rzestrzeni w odlegJo`ci do 3,0 m od ogrodzenia lotniska (tereny ele-

mentarne D.D.1001.KL,U i Ś.Ś.1042.KL), gdzie zabrania się realizacji m.in. ”rzestrzennych form za-

gos”odarowania terenu oraz nasadzeL zieleni; 
10) zakazuje się lokalizacji reklam z wyjątkiem nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego: 

reklam wbudowanych o wysoko`ci nie ”rzekraczającej wysoko`ci zabudowy i reklam tymczasowych 

o maksymalnej wysoko`ci 5,5 m - do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie 

D.D.1001.KL,U. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z realizacją sieci infrastruktury technicznej 
lub inwynieryjnych urządzeL sieciowych; 

2) ustala się dostę” ”ubliczny do ogrodzenia lotniska w odlegJo`ci 3,0 m od granicy z terenami elemen-

tarnymi: D.D.1001.KL,U i D.D.1042.KL, w celu budowy, przebudowy, napraw i remontu instalacji 

technicznych związanych z funkcjonowaniem lotniska; 

3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1068.KD.L; 

2) do”uszcza się utrzymanie ”oJączeL istniejących dziaJek ”rzy ul. Hangarowej i ul. GryfiLskiej z ulicą 
D.D.1065.KD.L (ul. GryfiLska) ”o”rzez tereny elementarne: Ś.Ś.1081.KP i D.D.1046.U,P,MN - o ile 

nie ma innej mowliwo`ci ich obsJugi. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.D.1068.KD.L; 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; 

3) do”uszcza się skanalizowanie istniejącego rowu melioracyjnego; 
4) na czę`ci terenu ”rojektowany kolektor deszczowy - wraz z pasem technicznym oznaczonym na ry-

sunku planu - uJowony ”o trasie istniejącego rowu melioracyjnego od”rowadzający wody deszczowe 
do rzeki PJoni; 

5) realizację o`wietlenia terenu warunkuje się zgodno`cią z ust. 3 pkt 6; 

6) w pasie terenu o szeroko`ci 3,0 m od granicy z terenami: D.D.1001.KL,U i D.D.1042.KL (lotnisko) 

do”uszcza się ”rowadzenie niezbędnych instalacji związanych z funkcjonowaniem lotniska (np. noc-

nego o`wietlenia ogrodzenia, telewizji dozorowanej i systemów detekcji ruchu). 

§ 54. Teren elementarny D.D.1048.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 

rysunku planu; zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

3) ”rzy zagos”odarowaniu terenu zielenią niską i `redniowysoką stosuje się ro`linno`ć gatunków rodzi-
mych, zakazuje się stosowania gatunków nie”owądanych ro`lin. 

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

1) zakazuje się realizacji zabudowy kubaturowej oraz nasadzeL zieleni wysokiej; 
2) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

3) nakazuje się utrzymanie wolnej ”rzestrzeni w odlegJo`ci do 3,0 m od ogrodzenia lotniska (teren ele-

mentarny Ś.Ś.1001.KL,U), gdzie zabrania się realizacji m.in. nasadzeL zieleni; 
4) zakazuje się lokalizacji reklam i no`ników informacji turystycznej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się dostę” ”ubliczny do ogrodzenia lotniska w odlegJo`ci 3,0 m od granicy z terenem elemen-

tarnym D.D.1001.KL,U, w celu budowy, przebudowy, napraw i remontu instalacji technicznych 

związanych z funkcjonowaniem lotniska; 

3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1068.KD.L; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się zachowanie albo skanalizowanie istniejącego rowu melioracyjnego; 
2) w pasie terenu o szeroko`ci 3,0 m od granicy terenu Ś.Ś.1001.KL,U (lotnisko) do”uszcza się ”rowa-

dzenie niezbędnych instalacji związanych z funkcjonowaniem lotniska (n”. nocnego o`wietlenia ogro-

dzenia, telewizji dozorowanej i systemów detekcji ruchu). 

§ 55. Teren elementarny D.D.1049.KPS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 90% powierzchni terenu elementarnego. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem niekubaturowych obiektów maJej architektury; 
2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; 
3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego; 
4) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska) ”o”rzez teren elementarny Ś.Ś.1046.U,P,MN (”as 
terenu o szeroko`ci 4,0 m wzdJuw ”óJnocno-wschodniej granicy terenu D.D.1049.KPS); 

2) do”uszcza się realizację jednego miejsca ”ostojowego do obsJugi ”rze”om”owni `cieków sanitarnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

”rze”om”ownia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 56. Teren elementarny D.D.1050.U,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się lokalizację obiektów usJugowych z zielenią towarzyszącą, o zakresie usJug ograniczo-

nym do: 

a) rekreacja i rozrywka (np. park rozrywki dla dzieci, minigolf), 

b) kultura i wystawiennictwo, 

c) gastronomia, 

d) usJugi hotelowe, 
e) s”ecjalistyczna dziaJalno`ć nie”rodukcyjna związana z lotnictwem lub z obsJugą rekreacji i tury-

styki krajoznawczej (w tym modelarstwo lotnicze), 

f) administracja i obsJuga biznesu, 
g) dziaJalno`ć edukacyjno-dydaktyczna (np. nauka jazdy, nauka gry w golfa), 

h) handel detaliczny w lokalach do 100,0 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
i) obsJuga firm i klientów; 

3) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe związane z organizacją i obsJugą czasowych im”rez 
o charakterze masowym, takich jak np.: imprezy sportowe i rekreacyjne, wiece, zgromadzenia, spektakle 

artystyczne, koncerty, wystę”y cyrkowe, ”okazy, wystawy, targi handlowe, s”otkania informacyjno-

edukacyjne itp. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego; 

2) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na 
rysunku ”lanu; nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 

lit. b; 

3) ”rzy zagos”odarowaniu terenu zielenią niską i `redniowysoką stosuje się ro`linno`ć gatunków rodzi-
mych, zakazuje się stosowania gatunków nie”owądanych ro`lin; 

4) zabudowę realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicznych eliminujących ”rzekroczenie dopusz-

czalnych ”oziomów duwięku i wibracji w ”omieszczeniach ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 3 kondygnacje nadziemne do 12,5 m n.p.m.; 

maksymalna wysoko`ć obiektów tymczasowych: jedna kondygnacja nadziemna do 4,5 m; 

4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 5, z zastrzeweniem ”kt 3; 

5) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 
zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a; 
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6) do”uszcza się lokalizację wyJącznie reklam nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego 
o wysoko`ci do 4,5 m, z zastrzeweniem ”kt 5. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 5000 m2; 

2) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem, we ”rzylegają do ulicy Ś.Ś.1068.KŚ.L; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1068.KD.L 

zawarty w ”rzedziale: od 75° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 38,0 m; 

5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Ś.Ś.1068.KŚ.L; do”uszcza się obsJugę ”o”rzez teren elementarny Ś.Ś.1051.KS,źP; 
2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1068.KD.L; 

2) do”uszcza się lokalizację sJu”ów o`wietleniowych z zastrzeweniem ust. 3 pkt 8; 

3) rurociąg tJoczny wód o”adowych i drenawowych Ø 300 mm - z dopuszczeniem likwidacji; 

4) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowa-

niem terenu lub do przebudowy w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLska) i D.D.1068.KD.L; 

5) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych do istnie-

jących rowów melioracyjnych; 
6) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej zmianę zagos”odarowania terenu oraz realizację inwestycji 

warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL w funkcjonowaniu istniejącego systemu rowów melio-

racyjnych (nie ”ogarszaniem warunków gruntowo-wodnych poza terenem inwestycji). 

§ 57. Teren elementarny D.D.1051.KS,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: parkingi dla samochodów osobowych, autokarów i rowerów - przeznaczone do 

obsJugi stadionu s”ortowego i zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych i rowerów ”rzeznaczo-

nych dla obsJugi terenu Ś.Ś.1052.US,źP; 
3) do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z pkt 1 do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowa-

nie terenu na cele: rekreacji, s”ortu, ”arkingu dla samochodów osobowych i/lub autokarów oraz or-

ganizacji i obsJugi czasowych im”rez o charakterze masowym, takich jak np.: imprezy sportowe 

i rekreacyjne, wiece, zgromadzenia, s”ektakle artystyczne, koncerty, wystę”y cyrkowe, ”okazy, wy-

stawy, targi handlowe, spotkania informacyjno-edukacyjne itp. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

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

2) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 
nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

3) ”rzy zagos”odarowaniu terenu zielenią niską i `redniowysoką stosuje się ro`linno`ć gatunków rodzi-
mych, zakazuje się stosowania gatunków nie”owądanych ro`lin. 

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

1) zakazuje się zabudowy kubaturowej o charakterze staJym z wyjątkiem dwóch obiektów do obsJugi 
”arkingów i toalety publicznej; 

2) zabudowę i zagospodarowanie terenu (w tym tymczasowe zagospodarowanie terenu dopuszczone 

w ust. 1 pkt 4) dostosowuje się do wymagaL eks”ozycji z ul. Przestrzennej (teren D.D.1062.KD.Z) 

dominanty przestrzennej - wiewy ko`cioJa ”arafialnego w Śąbiu ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP 
(poza granicami planu), z zastrzeweniem ”kt 8; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni terenu elementarnego; 

5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 6, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: jedna kondygna-

cja nadziemna do 5,5 m; 

6) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

7) poza obszarem zabudowy (wyznaczonym na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy) 

zakazuje się lokalizacji reklam; 
8) na obszarze zabudowy do”uszcza się lokalizacje reklam wyJącznie nie ”od`wietlanych i nie emitują-

cych `wiatJa ”ulsującego oraz o wysoko`ci do 4,5 m - w ”rzy”adku reklam wolno stojących, ”od wa-

runkiem nie ”rzesJaniania widoku z terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź (wzdJuw osi ul. Przestrzennej) na wiewę ko-

`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu, oznaczonego na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; ustalenie nie dotyczy wydzielenia dojazdu do dziaJek budow-

lanych w terenie elementarnym D.D.1050.U,ZP; 

2) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do terenu; 
3) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenów Ś.Ś.1067.KŚ.L i/lub Ś.Ś.1068.KŚ.L. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1067.KD.L, 

D.D.1068.KD.L i D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna); 

2) wody deszczowe odprowadzane z parkingu do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu; do czasu 

realizacji kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie ”odczyszczonych wód deszczowych 
do istniejących rowów melioracyjnych; 

3) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowa-

niem terenu lub do przebudowy w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLska) i D.D.1068.KD.L; 

4) rurociąg tJoczny wód o”adowych i drenawowych Ø 300 mm - z dopuszczeniem likwidacji; 

5) do”uszcza się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zasilanej linią kablową 
15 kV; 

6) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych do istnie-

jących rowów melioracyjnych, ”rzy czym od”rowadzenie wód deszczowych z ”arkingu warunkuje się 
ich podczyszczeniem; 

7) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej zmianę zagos”odarowania terenu oraz realizację inwestycji 
warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL w funkcjonowaniu istniejącego systemu rowów melio-

racyjnych (nie ”ogorszeniem warunków gruntowo-wodnych poza terenem inwestycji); 

8) do”uszcza się lokalizację sJu”ów o`wietleniowych z zastrzeweniem ust. 3 pkt 6. 

§ 58. Teren elementarny D.D.1052.US,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: obiekty sportu i rekreacji oraz zieleL urządzona o charakterze parkowym (boiska 

”iJkarskie z zapleczem socjalnym, w tym boiska treningowe do obsJugi stadionu s”ortowego 
w terenie elementarnym D.D.1041.US,U); 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug uzu”eJniających z zakresu: 

a) kultura i wystawiennictwo, 

b) gastronomia, 

c) dziaJalno`ć edukacyjno-dydaktyczna związana ze s”ortem (n”. o`rodek szkoleniowy). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego; 

2) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 
nową zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

3) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziaJki budowlanej; 
3) zabudowę i zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL: 

a) harmonijnej pierzei ul. Przestrzennej (teren D.D.1062.KD.Z), 

b) uksztaJtowania harmonijnej ”ierzei ul. Lotniczej (teren D.D.1066.KD.Z), 

c) ekspozycji z ul. Przestrzennej (teren D.D.1062.KD.Z) dominanty przestrzennej - wiewy ko`cioJa 
parafialnego w Śąbiu ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP (”oza granicami ”lanu), 

d) uksztaJtowania zamknięcia kom”ozycyjnego widoków od strony: ul. Anieli KrzywoL (”oza grani-

cami planu) i od strony ul. Lotniczej (teren D.D.1066.KD.Z); 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: 4 kondygnacje nadziemne do 16,5 m n.p.m.; 

maksymalna wysoko`ć obiektów tymczasowych: jedna kondygnacja nadziemna do 7,5 m; 

5) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 6, z zastrzeweniem ”kt 4; 

6) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

7) do”uszcza się lokalizacje reklam wolno stojących o wysoko`ci do 5,0 m ”od warunkiem nie ”rzesJa-

niania widoku z terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź (wzdJuw osi ul. Przestrzennej) na wiewę ko`cioJa ”arafialnego 
”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu, oznaczonego na rysunku ”lanu; ustalenie nie dotyczy re-

klam o charakterze tymczasowym mocowanych na terenowych urządzeniach rekreacyjno-

sportowych, z zastrzeweniem ”kt 6; 

8) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych i rowerów w granicach 

terenu elementarnego D.D.1051.KS,ZP. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 1500 m2; 

2) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem, we ”rzylegają frontem do terenu elementarnego 
D.D.1066.KD.Z (ul. Lotniczej) lub terenu elementarnego D.D.1067.KD.L; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego terenu D.D.1066.KD.Z 

lub D.D.1067.KD.L, zawarty w ”rzedziale: od 80° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 100,0 m; 

5) dopuszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Ś.Ś.1067.KŚ.L; do”uszcza się jedno ”oJączenie z terenem D.D.1066.KD.Z; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1062.KD.Z 

(ul. Przestrzenna), D.D.1066.KD.Z, D.D.1067.KD.L; 

2) rurociąg tJoczny wód o”adowych i drenawowych Ø 300 mm - z dopuszczeniem likwidacji; 

3) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych do istnie-

jących rowów melioracyjnych; 
4) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej zmianę zagos”odarowania terenu oraz realizację inwestycji 

warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL w funkcjonowaniu istniejącego systemu rowów melio-

racyjnych (nie ”ogarszaniem warunków gruntowo-wodnych poza terenem inwestycji); 

5) do”uszcza się lokalizację sJu”ów o`wietleniowych z zastrzeweniem ust. 3 pkt 6. 

§ 59. Teren elementarny D.D.1053.U,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe i artystyczne, 

c) usJugi hotelowe, 
d) administracja i obsJuga biznesu, 
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e) handel detaliczny lub hurtowy w obiektach handlowych o ”owierzchni s”rzedawy nie ”rzekracza-

jącej 400 m2, 

f) obsJuga firm i klientów; 
3) zakaz realizacji nowych budynków mieszkaniowych i lokali mieszkalnych; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę i ada”tację istniejącego lokalu mieszkalnego ”rzy ul. GryfiLskiej 17A na 
cele usJugowe, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 3 i 4. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) zabudowę i zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób ”rzeciwdziaJający roz”rzestrzenianiu się 

haJasu od strony lotniska (teren Ś.Ś.1001.KL,U), korytarza nalotów oraz boisk ”iJkarskich (teren 
D.D.1052.US,ZP); 

3) nową zabudowę i ”rzebudowę istniejącej na cele usJugowe realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL 
technicznych eliminujących ”rzekroczenie do”uszczalnych ”oziomów duwięku i wibracji w pomiesz-

czeniach ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
4) ”rzebudowę istniejącego budynku mieszkaniowego w celu ”o”rawy jego funkcjonowania realizuje się 

pod warunkiem: 

a) nie ”owiększania ilo`ci mieszkaL, 
b) zastosowania rozwiązaL technicznych ”owodujących nie ”rzekroczenie wewnątrz lokalu miesz-

kalnego do”uszczalnych ”oziomów: duwięku i wibracji; 

5) od strony za”lecza ”osesji wzdJuw terenów: Ś.Ś.1056.MW,U i Ś.Ś.1057.MW,U, ustala się w”rowa-

dzenie zieleni wysokiej i `redniowysokiej w zwartych zespoJach o charakterze izolacyjnym, z zastrze-

weniem ust. 3 pkt 6; 

6) ”rzy nasadzeniach zieleni w”rowadza się ro`linno`ć gatunków rodzimych, zakazuje się stosowania 
gatunków nie”owądanych ro`lin. 

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

1) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) zabudowę i zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL: 
a) uksztaJtowania harmonijnej ”ierzei wzdJuw terenu Ś.Ś.1079.WS,ZP, 

b) uksztaJtowania harmonijnej ”ierzei ul. Lotniczej (teren D.D.1066.KD.Z), 

c) uksztaJtowania zamknięcia kom”ozycyjnego widoków od strony: ul. Anieli KrzywoL (”oza grani-

cami planu) i od strony ul. Lotniczej (teren D.D.1066.KD.Z); 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy o charakterze staJym: trzy kondygnacje nadziemne do 12,5 m 

n.”.m.; maksymalna wysoko`ć obiektów tymczasowych: jedna kondygnacja nadziemna do 7,5 m; 

6) dopuszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 8, z zastrzeweniem ”kt 5; 

7) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
8) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu i zewnętrznego o`wietlenia bu-

dynków (w tym na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawi-

gacyjnych oznaczonej na rysunku planu); 

9) realizację nowej zabudowy kubaturowej do”uszcza się wyJącznie na dziaJce budowlanej o ”arame-

trach zgodnych z ust. 4; 

10) na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, ozna-

czonej na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji reklam z wyjątkiem lokalizacji nie ”od`wietlanych 
i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego: reklam wolno stojących o charakterze tymczasowym i  wyso-

ko`ci nie ”rzekraczającej 5,5 m - do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie 

D.D.1001.KL,U; 

11) poza obszarem w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych 
oraz ”oza ”asem technicznym, oznaczonymi na rysunku ”lanu, do”uszcza się lokalizację reklam wy-

Jącznie nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego oraz o wysoko`ci do: 5,5 m - 

w ”rzy”adku reklam wolno stojących, z zastrzeweniem ”kt 3 i 8. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 3500 m2; 
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2) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem, we ”rzylegają do terenu Ś.Ś.1079.WS,źP; 
3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do terenu elementarnego D.D.1079.WS,ZP 

oraz pasa drogowego w terenie D.D.1067.KD.L zawarty w przedziale: od 80° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć dziaJki budowlanej mierzona wzdJuw granicy z terenem elementarnym 

D.D.1079.WS,ZP: 35,0 m; 

5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Ś.Ś.1067.KŚ.L ”o”rzez teren Ś.Ś.1079.WS,źP i/lub ”o”rzez nie więcej niw jedno 
”oJączenie z terenów: Ś.Ś.1068.KŚ.L, Ś.Ś.1066.KŚ.ź; 

2) do czasu realizacji budowy ukJadu komunikacyjnego zgodnego z ”lanem do”uszcza się obsJugę 
z terenu D.D.1065.KD.Z poprzez tereny D.D.1054.U,P, D.D.1056.MW,U, D.D.1057.MW,U; 

3) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz odprowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1053.U,ZP, D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska), Ś.Ś.1066.KŚ.ź, Ś.Ś.1067.KŚ.L, Ś.Ś.1068.KŚ.L, 
D.D.1079.WS,ZP; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 200÷315 mm - do likwidacji, w przypadku kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu, i do przeniesienia w tereny: D.D.1067.KD.L, D.D.1068.KD.L; 

3) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowa-

niem terenu lub do przebudowy w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLska) i D.D.1068.KD.L; 

4) projektowana kanalizacja sanitarna Ø 0,2 m, kanalizacja deszczowa Ø 0,3 m wraz z pasem technicz-

nym oznaczonym na rysunku planu; 

5) o”uszcza się lokalizację wolno stojących stacji transformatorowych 15/0,4 kV, zasilanych linią ka-

blową 15 kV; 

6) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych do istnie-

jących rowów melioracyjnych; 
7) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej zmianę zagos”odarowania terenu oraz realizację inwestycji 

warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL w funkcjonowaniu istniejącego systemu rowów melio-

racyjnych (nie ”ogorszeniem warunków gruntowo-wodnych poza terenem inwestycji); 

8) do”uszcza się lokalizację sJu”ów o`wietleniowych z zastrzeweniem ust. 3 pkt 8. 

§ 60. Teren elementarny D.D.1054.U,P. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: tereny oraz zabudowa usJugowa, ”rodukcyjna i magazyny; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe i artystyczne, 

b) nieuciąwliwa dziaJalno`ć usJugowo-produkcyjna, 

c) usJugi hotelowe, 
d) administracja i obsJuga biznesu, 
e) handel detaliczny lub hurtowy w obiektach handlowych o powierzchni s”rzedawy nie ”rzekracza-

jącej 400 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) zabudowę i zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób ”rzeciwdziaJający roz”rzestrzenianiu się 

haJasu od strony lotniska; 
3) nową zabudowę realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicznych eliminujących ”rzekroczenie 

do”uszczalnych ”oziomów duwięku i wibracji w ”omieszczeniach ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się dostosowanie form zabudowy oraz zagos”odarowania terenu do wymogów uksztaJtowania 
harmonijnej pierzei ulicy D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska); 
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3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z pkt 6, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: trzy kondygnacje 

nadziemne do 12,5 m n.p.m.; 

5) do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
6) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu i zewnętrznego o`wietlenia bu-

dynków (w tym na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawi-

gacyjnych oznaczonej na rysunku planu); do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie 

Ś.Ś.1001.KL,U ustalenie nie dotyczy istniejących rozwiązaL w zakresie o`wietlenia terenu 
i zewnętrznego o`wietlenia budynków oraz istniejącego zagos”odarowania tymczasowego; 

7) poza obszarem zabudowy, wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy zakazuje się realizacji 
nowej zabudowy o charakterze staJym; do”uszcza się lokalizację wyJącznie tymczasowej zabudowy 
i zagos”odarowania terenu, dostosowanych do wymagaL ruchu lotniczego z zastrzeweniem ”kt 6; 

8) na obszarze w granicach potencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, ozna-

czonej na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji reklam z wyjątkiem lokalizacji nie ”od`wietlanych 
i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego reklam wolno stojących o charakterze tymczasowym 

i wysoko`ci nie ”rzekraczającej 5,5 m - do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie 

D.D.1001.KL,U; 

9) poza obszarem w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, 
oznaczonych na rysunku ”lanu, do”uszcza się lokalizację reklam wyJącznie nie ”od`wietlanych i nie 

emitujących `wiatJa ”ulsującego oraz o wysoko`ci do: 5,5 m - w ”rzy”adku reklam wolno stojących, 
z zastrzeweniem ”kt 2 i 6. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej: 4500 m2; 

2) nowe dziaJki budowlane wydziela się ”od warunkiem, we ”rzylegają do terenu Ś.Ś.1065.KŚ.ź lub 
D.D.1068.KD.L; 

3) kąt ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego terenu D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLskiej) i ulicy D.D.1068.KD.L zawarty w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
4) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej: 37,0 m; 

5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1068.KŚ.L; do”uszcza się nie więcej niw jedno ”oJączenie kawdej dziaJki 
z terenem D.D.1065.KD.Z; 

2) liczbę 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 i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska), Ś.Ś.1068.KŚ.L; 
2) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 200÷315 mm - do likwidacji, w przypadku kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu, i do przeniesienia w tereny: D.D.1067.KD.L, D.D.1068.KD.L; 

3) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowa-

niem terenu lub do przebudowy w terenach: D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna), D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLska) i D.D.1068.KD.L; 

4) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych do istnie-

jących rowów melioracyjnych; 
5) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej zmianę zagos”odarowania terenu oraz realizację inwestycji 

warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL w funkcjonowaniu istniejącego systemu rowów melio-

racyjnych (nie ”ogorszeniem warunków gruntowo-wodnych poza terenem inwestycji); 

6) do”uszcza się lokalizację sJu”ów o`wietleniowych z zastrzeweniem ust. 3 pkt 6. 

§ 61. Teren elementarny D.D.1055.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu elementarnego. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5,5 m; 

4) do”uszcza się ”rzekrycie budynku dachem stromym; 
5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska); 
2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy i remontu. 

§ 62. Teren elementarny D.D.1056.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem w”rowadzenia usJug; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu zgodnego z § 6 ust. 1 pkt 1 oraz nastę”ujących: 

a) handel detaliczny lub hurtowy w lokalach do 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
b) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe i artystyczne, 

c) administracja i obsJuga biznesu; 
3) zakazuje się lokalizacji wydzielonych ”arkingów dla samochodów cięwarowych; 
4) zakazuje się lokalizacji stacji ”aliw i gazu ”Jynnego; 
5) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych; 
6) zakazuje się ”owiększania ilo`ci mieszkaL; ustalenie nie dotyczy wyku”u istniejących lokali mieszkal-

nych, ada”tacji istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania funkcyjne oraz realizacji mieszkania 
funkcyjnego wbudowanego w nowy obiekt usJugowy; 

7) zakazuje się ”rzebudowy istniejących lokali usJugowych na lokale mieszkalne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej z zastrzeweniem 
pkt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych, na których udziaJ terenu biologicznie czynnego jest w dniu uchwalenia 

”lanu mniejszy niw 25% i w ”rzy”adkach braku mowliwo`ci jego ”owiększenia do”uszcza się jednora-

zowo ”omniejszenie udziaJu terenu biologicznie czynnego ustalonego w pkt 1 - wyJącznie w zakresie 

niezbędnym do ”o”rawy stanu technicznego zabudowy lub standardu wy”osawenia terenu, lecz nie 
więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

3) nową zabudowę realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicznych eliminujących ”rzekroczenie 
do”uszczalnych ”oziomów duwięku i wibracji w pomieszczeniach ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi. 

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

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
2) na obszarze strefy B nakazuje się utrzymanie i uczytelnienie zasady ksztaJtowania kom”ozycji zes”oJu 

zabudowy w pierzei ul. GryfiLskiej ”o”rzez: 
a) uzu”eJnienie ukJadu zabudowy kamienicowej oraz zbliunionej, 
b) zachowanie i uczytelnienie ”odziaJów ”arcelacyjnych ”o”rzecznych do ul. GryfiLskiej, 

c) nawiązanie do charakteru detalu i kontynuację form architektonicznych - zachowanych w budyn-

kach w gminnej ewidencji zabytków; 
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3) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 65% ”owierzchni dziaJki budowlanej z wyjątkiem ”rzy”adków 
przekroczenia ww. limitu w stanie istniejącym, gdzie ustala się zakaz ”owiększenia ”owierzchni za-

budowy; 

6) ustala się ochronę zabytków ”rzy ul. GryfiLskiej: 17, 18, 23 i 24 ujętych w gminnej ewidencji zabyt-

ków, oznaczonych na rysunku ”lanu; obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 14; 

7) zakazuje się rozbudowy budynków ”rzy ul. GryfiLskiej: 17, 18, 23 i 24; ustalenie nie dotyczy jedno-

kondygnacyjnych ”rzedsionków wej`ciowych oraz zabudowy istniejącej ”oza frontową linią zabudo-

wy (m.in. garawe, obiekty gos”odarcze, warsztaty); 
8) ustala się uzu”eJnienie ”ierzei ul. GryfiLskiej nową zabudową usJugową w postaci budynku dobudo-

wanego do szczytowej `ciany budynku ”rzy ul. GryfiLskiej 24, w typie zabudowy zabytkowej przy 

ul. GryfiLskiej 24, z zastrzeweniem ust. 1 pkt 6; 

9) do”uszcza się uzu”eJnienie ”ierzei ul. GryfiLskiej nową zabudową usJugową ”o”rzez rozbudowę bu-

dynku przy ul. GryfiLskiej 23A, ”od warunkiem zachowania kąta nachylenia gJównych ”oJaci dacho-

wych i nie ”rzekroczenia maksymalnej wysoko`ci zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne (w tym druga 

w ”oddaszu); wzdJuw istniejącej `ciany szczytowej budynku do”uszcza się w”rowadzenie bramy ”rze-

jazdowej na zaplecze posesji; 

10) dopuszcza się ”rzebudowę ”arterów istniejącej zabudowy mieszkaniowej na lokale usJugowe lub 
mieszkania funkcyjne oraz rozbudowę usJugowych ”arterów w budynkach nie będących zabytkami; 

11) w ”arterach budynków ”rzy ul. GryfiLskiej: 17, 18, 23 i 24 do”uszcza się ”rzebudowę istniejących 
lokali usJugowych lub ada”tację lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”od warunkiem: 
a) w elewacji kontynuuje się rozwiązania wJa`ciwe dla s”ecyfiki kom”ozycji elewacji caJego budyn-

ku w jej ”ierwotnej formule tzn. nawiązuje się do: osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia 
i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów stolarki, usytuowania i ”rofili gzymsów, formy ryzali-
tów, ”ilastrów, blend, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wystroju archi-

tektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 

b) ”rzy usJugowym uwytkowaniu ”arteru kom”ozycję elewacji tworzy się w s”osób jednorodny na 
caJej jej szeroko`ci tzn. ”rzy realizacji kolejnego lokalu usJugowego stosuje się rozwiązania archi-

tektoniczne juw istniejące ”od warunkiem, we s”eJniają one wymagania kom”ozycyjne wymienio-

ne w pkt 16 lit. a (jednorodno`ć kom”ozycji dotyczy takwe szyldów, które traktuje się jak detal 
architektoniczny), 

c) nie realizowania dodatkowego wej`cia do budynku w elewacji frontowej; 

12) zakazuje się sytuowania nowych budynków mieszkaniowych i samodzielnych budynków usJugowych 
z wyjątkiem zabudowy w pierzei ul. GryfiLskiej, zgodnie z pkt 8 i 9; 

13) zakazuje się sytuowania mieszkaL funkcyjnych w ”arterach nowej zabudowy usJugowej, uzu”eJniają-
cej ”ierzeję ul. GryfiLskiej zgodnie z pkt 8 i 9; 

14) w pierzei ul. GryfiLskiej maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne do 16,0 m; 

w ”rzy”adku budynków krytych dachami stromymi - ostatnia kondygnacja uwytkowa w poddaszu; 

15) ”oza ”ierzeją ul. GryfiLskiej maksymalna wysoko`ć zabudowy (m.in. garawe, obiekty gos”odarcze, 
warsztaty): jedna kondygnacja nadziemna do 4,5 m; 

16) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, z zastrzeweniem ”kt 14 i 15; 

17) nakazuje się krycie budynków dachami stromymi z wyjątkiem budynków istniejących i lokalizowa-

nych ”oza ”ierzeją ul. GryfiLskiej, dla których do”uszcza się krycie dachami o innej geometrii niw da-

chy strome; w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt 
nachylenia dla wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 

18) ”rzebudowę lub rozbudowę budynku ”rzy ul. GryfiLskiej 22 warunkuje się realizacją dachu stromego 
dwuspadowego o kalenicy równolegJej do ul. GryfiLskiej, z ”oddaszem uwytkowym; 

19) w budynkach frontowych przy ul. GryfiLskiej: 17, 18, 23 i 24 nakazuje się utrzymanie tradycyjnej 
architektonicznej kompozycji obiektu, w tym: gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, kompozycji 

elewacji, wystroju architektonicznego, wyglądu stolarki okiennej w elewacjach frontowych; 

20) w budynkach o zachowanej historycznej formie dachu ada”tację ”oddaszy warunkuje się nie naru-

szeniem kompozycji obiektu, przy czym w ”oJaciach dachów stromych od strony ulicy dodatkowe 

okna realizuje się wyJącznie jako ”oJaciowe, istniejącym lukarnom okiennym nadaje się wystrój ze-

wnętrzny ”rzy zastosowaniu materiaJów uwytych do ”okrycia dachu lub o kolorystyce pokrycia da-

chowego; 
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21) w budynkach frontowych przy ul. GryfiLskiej: 17, 18, 23 i 24 wymianę stolarki okiennej do”uszcza 
się ”od warunkiem o”racowania konce”cji graficznej ustalającej zasady wymiany stolarki w caJej ele-

wacji i zgodnie z tymi zasadami; 

22) zabudowę w pierzei ul. GryfiLskiej realizuje się jako obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych; 
23) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na frontowych elewacjach budynków od 

strony ul. GryfiLskiej, ”rzy czym zakaz nie dotyczy: wylotowych rur s”ustowych, instalacji odgro-

mowych, szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, waluzji oraz wlotów 
i wylotów wentylacji mechanicznej nie wystających ”oza lico budynku; 

24) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
25) zakazuje się montawu reklam wbudowanych na elewacjach budynków frontowych ”rzy ul. GryfiLskiej: 

17, 18, 23 i 24 oraz w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące `wiatJo mogą zakJócać wa-

runki mieszkaniowe; 

26) forma reklam wbudowanych oraz niezbędnych obiektów maJej architektury takich jak: lam”y, Jawki 
it”. dostosowana do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 600 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 17,0 m; 

3) kąty ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLska) zawarte w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
4) zakazuje się wydzielania jako odrębnych dziaJek terenów ”od budynkami - ”o obrysie tych budynków, 

bez wydzielenia terenu przynalewnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku; ustalenie 

nie dotyczy ”rzy”adku, gdy ukJad istniejącej zabudowy uniemowliwia dokonanie wydzielenia terenu 
”rzynalewnego - wówczas do”uszcza się ”arcelację ”o obrysie budynku ”od warunkiem nie ”ogorsze-

nia warunków funkcjonowania budynku i zabudowy sąsiedniej; 
5) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska); 
2) zakazuje się realizacji nowych zjazdów na teren Ś.Ś.1065.KŚ.ź z wyjątkiem ”rzy”adku, gdy realiza-

cja nowego zjazdu ”oJączona jest z likwidacją zjazdu istniejącego (w granicach dziaJki budowlanej); 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5, z zastrzewe-

niem pkt 3; 

4) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe oznaczone w § 6 ust. 5 nie obowiązują 
w ”rzy”adku zmiany s”osobu uwytkowania, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJu-

jącej ”otrzeby ”arkingowe do 1 miejsca postojowego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLska). 

§ 63. Teren elementarny D.D.1057.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem w”rowadzenia usJug; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu zgodnego z § 6 ust. 1 pkt 1 oraz nastę”ujących: 

a) handel detaliczny lub hurtowy w lokalach do 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
b) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe i artystyczne, 

c) administracja i obsJuga biznesu; 
3) zakazuje się lokalizacji wydzielonych ”arkingów dla samochodów cięwarowych; 
4) zakazuje się lokalizacji stacji ”aliw i gazu ”Jynnego; 
5) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych; 
6) zakazuje się ”owiększania ilo`ci mieszkaL; ustalenie nie dotyczy wyku”u istniejących lokali mieszkal-

nych, ada”tacji istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania funkcyjne oraz realizacji mieszkania 
funkcyjnego wbudowanego w nowy obiekt usJugowy; 

7) zakazuje się ”rzebudowy istniejących lokali usJugowych na lokale mieszkalne. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej z zastrzeweniem 
pkt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych, na których udziaJ terenu biologicznie czynnego jest w dniu uchwalenia 

”lanu mniejszy niw 25% i w ”rzy”adkach braku mowliwo`ci jego ”owiększenia do”uszcza się jednora-

zowo ”omniejszenie udziaJu terenu biologicznie czynnego ustalonego w pkt 1 - wyJącznie w zakresie 

niezbędnym do ”o”rawy stanu technicznego zabudowy lub standardu wy”osawenia terenu, lecz nie 
więcej niw o 5% powierzchni dziaJki budowlanej; 

3) nową zabudowę realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicznych eliminujących ”rzekroczenie 
do”uszczalnych ”oziomów duwięku i wibracji w ”omieszczeniach ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi. 

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

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
2) na obszarze strefy B nakazuje się utrzymanie i uczytelnienie zasady ksztaJtowania kom”ozycji zes”oJu 

zabudowy w pierzei ul. GryfiLskiej ”o”rzez: 
a) uzu”eJnienie ukJadu zabudowy kamienicowej, 
b) zachowanie i uczytelnienie ”odziaJów ”arcelacyjnych ”o”rzecznych do ul. GryfiLskiej, 
c) nawiązanie do charakteru detalu i kontynuację form architektonicznych - zachowanych 

w budynkach w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się w sąsiednich terenach elementar-

nych: D.D.1056.MW,U i D.D.1066.KD.Z; 

3) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 65% ”owierzchni dziaJki budowlanej z wyjątkiem ”rzy”adków 
przekroczenia ww. limitu w stanie istniejącym, gdzie ustala się zakaz ”owiększenia ”owierzchni za-

budowy; 

6) ustala się uzu”eJnienie ”ierzei ul. GryfiLskiej nową zabudową usJugową w postaci budynku dobudo-

wanego do szczytowej `ciany budynku ”rzy ul. GryfiLskiej 13A, w typie zabudowy przy ul. GryfiL-
skiej 13A, z zastrzeweniem ust. 1 pkt 6; do”uszcza się dobudowanie nowego budynku takwe do 
szczytowej `ciany budynku ”rzy ul. GryfiLskiej 15 ”od warunkiem realizacji bramy ”rzejazdowej na 
zaplecze posesji; 

7) budynek przy ul. GryfiLskiej: 12, w gminnej ewidencji zabytków, do likwidacji ”o wykonaniu 
i ”rzekazaniu organowi ds. ochrony zabytków inwentaryzacji ”omiarowej oraz fotograficznej obiektu; 

8) po likwidacji budynku przy ul. GryfiLskiej: 12 do”uszcza się uksztaJtowanie zamknięcia ”ierzei 
ul. GryfiLskiej od strony ul. Lotniczej ”o”rzez rozbudowę budynku frontowego ”rzy ul. GryfiLskiej 13 
lub dobudowę do niego nowego obiektu usJugowego, zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy od stro-

ny terenu D.D.1066.KD.Z (ul. Lotniczej); 

9) do”uszcza się ”rzebudowę ”arterów istniejącej zabudowy mieszkaniowej na lokale usJugowe lub 
mieszkania funkcyjne oraz rozbudowę ”arterów usJugowych; do”uszcza się rozbudowę ”arteru bu-

dynku przy ul. GryfiLskiej 13 oraz czę`ci ”arteru w budynku przy ul. GryfiLskiej 13A z zastrzeweniem 
pkt 4; 

10) zakazuje się sytuowania mieszkaL funkcyjnych w ”arterze nowej zabudowy usJugowej, uzu”eJniającej 
”ierzeję ul. GryfiLskiej zgodnie z pkt 6 i 8; 

11) zakazuje się sytuowania nowych budynków mieszkaniowych i samodzielnych budynków usJugowych 
z wyjątkiem zabudowy w pierzei ul. GryfiLskiej, zgodnie z pkt 6 i 8; 

12) w pierzei ul. GryfiLskiej maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne do 15,0 m przy 

czym ostatnia kondygnacja uwytkowa w poddaszu; 

13) w pierzei ul. Lotniczej ustala się wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne - lecz nie więcej niw 
wysoko`ć `ciany frontowej budynku ”rzy ul. GryfiLskiej 13, mierzonej od terenu do okapu dachu; 

14) ”oza ”ierzeją ul. GryfiLskiej oraz ”ierzeją ul. Lotniczej maksymalna wysoko`ć zabudowy (m.in. gara-

we, obiekty gos”odarcze, warsztaty): jedna kondygnacja nadziemna do 4,5 m; 

15) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, z zastrzeweniem ”kt 12, 13 i 14; 

16) nakazuje się krycie budynków dachami stromymi z wyjątkiem garawy i obiektów gos”odarczych ist-
niejących i lokalizowanych poza pierzeją ul. GryfiLskiej oraz obiektu usJugowego lokalizowanego 
w pierzei ul. Lotniczej, dla których do”uszcza się krycie dachami o innej geometrii niw dachy strome; 
w ”rzy”adku zastosowania dachu co najmniej dwus”adowego ustala się taki sam kąt nachylenia dla 
wszystkich gJównych ”oJaci dachowych budynku; 
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17) zabudowę wzdJuw ul. GryfiLskiej i ul. Lotniczej realizuje się jako obiekty o szczególnych wymaganiach 
budowlanych; 

18) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na frontowych elewacjach budynków od 
strony ul. GryfiLskiej, ”rzy czym zakaz nie dotyczy: wylotowych rur s”ustowych, instalacji odgro-

mowych, szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, waluzji oraz wlotów 
i wylotów wentylacji mechanicznej nie wystających ”oza lico budynku; 

19) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
20) zakazuje się montawu reklam wbudowanych w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące 

`wiatJo mogą zakJócać warunki mieszkaniowe; 
21) forma reklam wbudowanych oraz niezbędnych obiektów maJej architektury takich jak: lam”y, Jawki 

it”. dostosowana do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ustala się schemat ”odziaJów wJasno`ciowych w rejonie skrzywowania ul. GryfiLskiej z ul. Lotniczą, 
oznaczony na rysunku planu; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 600 m2; 

3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 11,5 m; 

4) kąty ”oJowenia nowych granic dziaJek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLska) zawarte w ”rzedziale: od 85° do 90°; 
5) zakazuje się wydzielania jako odrębnych dziaJek terenów ”od budynkami - ”o obrysie tych budynków, 

bez wydzielenia terenu ”rzynalewnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku; ustalenie 

nie dotyczy przypadku, gdy ukJad istniejącej zabudowy uniemowliwia dokonanie wydzielenia terenu 
”rzynalewnego - wówczas do”uszcza się ”arcelację ”o obrysie budynku ”od warunkiem nie ”ogorsze-

nia warunków funkcjonowania budynku i zabudowy sąsiedniej; 
6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska); 
2) zakazuje się realizacji nowych zjazdów na teren Ś.Ś.1065.KŚ.ź z wyjątkiem ”rzy”adku, gdy realiza-

cja nowego zjazdu ”oJączona jest z likwidacją zjazdu istniejącego (w granicach dziaJki budowlanej); 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5, z zastrzewe-

niem pkt 3; 

4) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe oznaczone w § 6 ust. 5 nie obowiązują 
w ”rzy”adku zmiany s”osobu uwytkowania, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJu-

jącej ”otrzeby ”arkingowe do 1 miejsca ”ostojowego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLska), Ś.Ś.1066.KŚ.ź (ul. Lotnicza). 

§ 64. Teren elementarny D.D.1058.MN,U,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem wpro-

wadzenia usJug, zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się w”rowadzenie usJug wyJącznie z zakresu zgodnego z § 6 ust. 1 pkt 1 oraz nastę”ujących: 

a) nieuciąwliwe rzemiosJo usJugowe i artystyczne, 

b) gastronomia (np. pub, cukiernia, pizzeria itp.), 

c) administracja i obsJuga biznesu, 
d) handel detaliczny lub hurtowy w lokalach do 50 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę i ada”tację istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe, z zastrzewe-

niem ust. 2 pkt 6 i 7; 

4) tereny przy ul. Wiosennej znajdujące się ”oza granicami ”osesji mieszkaniowych ”rzeznacza się na 
cele zieleni urządzonej o charakterze parkowym, wraz z elementami komunikacji pieszej; do czasu 

zmiany przebiegu ul. Wiosennej (nowy przebieg poza granicami planu) w rejonie skrzywowania z tere-

nem D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska) umowliwia się funkcjonowanie istniejącego ”oJączenia komunika-

cyjnego ul. Wiosennej z ul. GryfiLską; 
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5) zakazuje się lokalizacji wydzielonych ”arkingów dla samochodów cięwarowych; 
6) zakazuje się lokalizacji stacji ”aliw i gazu ”Jynnego; 
7) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) nakazuje się zachowanie i uzu”eJnienie zieleni wysokiej ”o”rzez nasadzenia drzew i krzewów gatun-

ków rodzimych w zes”oJach o charakterze izolacyjnym; 

3) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej; 
4) ”rzy nasadzeniach zieleni w”rowadza się ro`linno`ć gatunków rodzimych, zakazuje się stosowania 

gatunków nie”owądanych ro`lin; 
5) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób ”rzeciwdziaJający roz”rzestrzenianiu się haJasu od 

strony linii kolejowej (poza granicami planu) oraz terenu D.D.1066.KD.Z i obiektów komunikacji dro-

gowej (projektowanych w rejonie linii kolejowej poza granicami planu); 

6) ada”tację zabudowy istniejącej na cele usJugowe realizuje się z zastosowaniem rozwiązaL technicz-

nych eliminujących ”rzekroczenie do”uszczalnych ”oziomów duwięku i wibracji w pomieszczeniach 

”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
7) ”rzebudowę istniejących budynków mieszkaniowych w celu ”o”rawy ich funkcjonowania realizuje się 

pod warunkiem: 

a) nie ”owiększania ilo`ci mieszkaL, 
b) zastosowania rozwiązaL technicznych ”owodujących nie ”rzekroczenie wewnątrz lokali miesz-

kalnych do”uszczalnych ”oziomów: duwięku i wibracji. 

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

1) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) ustala się zamknięcie kom”ozycyjne widoków od strony terenu Ś.Ś.1066.KŚ.ź (ul. Lotnicza), 

ul. GryfiLskiej (odcinek ”oza granicami planu) i ul. Wiosennej (poza granicami planu) w postaci zespo-

Ju zieleni o charakterze ”arkowym, ”rzy czym kom”ozycję zes”oJu zieleni dostosowuje się do ukJadu 
istniejącej zieleni wysokiej w ul. Wiosennej (fragment ulicy ”rzed zmianą ”rzebiegu w granicach pla-

nu) i w terenie elementarnym D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLskiej); 
4) wzdJuw ul. Wiosennej zakazuje się zmiany ty”u zabudowy istniejącej; 
5) do”uszcza się realizację obiektów gos”odarczych, rekreacyjnych i innych niezbędnych do ”rawidJo-

wego funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej z usJugami wyJącznie na za”leczu zabudowy istnieją-
cej (od strony ”rojektowanego ukJadu komunikacyjnego ”oza granicami ”lanu); 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) w pierzei ul. Wiosennej (fragment ulicy ”rzed zmianą ”rzebiegu w granicach planu) maksymalna wy-

soko`ć zabudowy: trzy kondygnacje nadziemne do 15,0 m n.”.m., ”oza ”ierzeją ul. Wiosennej mak-

symalna wysoko`ć zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne do 9,5 m; 

8) w pierzei ul. Wiosennej (fragment ulicy ”rzed zmianą ”rzebiegu w granicach planu) budynki kryte 

dachami stromymi, ”oza ”ierzeją ul. Wiosennej do”uszcza się krycie budynków dachami stromymi lub 
dachami o innej geometrii niw dachy strome; 

9) zachowuje się nawierzchnię brukową ul. Wiosennej (odcinek ulicy w granicach ”lanu ”rzed zmianą 
”rzebiegu), ”o zmianie ”rzebiegu ulicy nawierzchnię ada”tuje się do ”otrzeb ciągu ”ieszego; 

10) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących ”oza granicami ”osesji mieszkaniowych oraz reklam 
eksponowanych od strony ul. Wiosennej; maksymalna wysoko`ć reklam wolno stojących: 4,5 m; 

11) zakazuje się montawu reklam wbudowanych w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące 
`wiatJo mogą zakJócać warunki mieszkaniowe; 

12) forma reklam wbudowanych oraz niezbędnych obiektów maJej architektury takich jak: lam”y, Jawki 
it”. dostosowana do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy; 

13) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, z zastrzeweniem ”kt 7. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) na czę`ci terenu elementarnego ustala się schemat ”odziaJów wJasno`ciowych, z zastrzeweniem 
pkt 5; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 600 m2; 

3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 18,0 m; 
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4) ustala się dostę” ogólny do terenów ”rzy ul. Wiosennej, znajdujących się ”oza granicami ”osesji 
mieszkaniowych; 

5) po zmianie przebiegu ul. Wiosennej w rejonie skrzywowania z terenem D.D.1065.KD.Z (ul. GryfiLska) 
dopuszcza się ”owiększenie dziaJki budowlanej ”rzy ul. Wiosennej 3 od strony frontu i/lub zaplecza; 

6) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z ul. Wiosennej (poza granicami planu); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.D.1065.KD.Z 

(ul. GryfiLska), Ś.Ś.1066.KŚ.ź i ul. Wiosennej; 

2) sieci: wodociągowa Ø 250 mm, gazowa Ø 100 mm, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz 

rurociągi tJoczne `cieków sanitarnych 2 x Ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) sieć cie”lna 2x Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci 

w nowej lokalizacji. 

§ 65. Teren elementarny D.D.1059.WS,ZN. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: wody `ródlądowe (kan. Śąbska Struga) oraz zieleL naturalna objęta ochroną 
”rawną; 

2) w granicach terenu elementarnego ustala się funkcjonowanie turystycznego szlaku wodnego Jączące-

go rzekę Regalicę z Jeziorem Śąbie. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu przy projektowaniu 

i realizacji wszelkich ”rzedsięwzięć obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) obszar wystę”owania ekosystemów wodnych, w tym siedlisk chronionych gatunków ro`lin i zwierząt 
(takwe ujętych na wykazie zaJącznika I Dyrektywy Ptasiej i zaJącznika II Śyrektywy Siedliskowej), 
a takwe ginących i zagrowonych wyginięciem; zabrania się realizacji wszelkich ”rzedsięwzięć inwesty-

cyjnych skutkujących zniszczeniem wystę”ujących siedlisk chronionych gatunków ro`lin i zwierząt; 
3) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 95% powierzchni terenu elementarnego; 

5) ustala się umocnienie ”oJudniowego brzegu z dopuszczeniem zmiany przebiegu linii brzegowej pod 

warunkiem: 

a) pozostawienia w stanie naturalnym toni wodnej i strefy ”rzybrzewnej stykającej się z obszarem priory-

tetowego siedliska ”rzyrodniczego (lasu Jęgowego o kodzie 91śO) oraz stanowiska wystę”owania 
bobra, wystę”ujących w granicach terenów elementarnych: Ś.Ś.1020.US,UT,źP i D.D.1080.ZN, 

b) przy konserwacji, modernizacji lub zabudowie linii brzegowej na odcinku nie stykającym się 
z obszarem siedliska lasu Jęgowego - ”o”rzedzenia tych dziaJaL analizą ich skutków dla stanu 
wszystkich chronionych siedlisk oraz gatunków ro`lin i zwierząt (w tym chronionych na drodze 

tworzenia obszarów Natura 2000); 

6) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z umocnieniem brzegu kanaJu; 
7) do”uszcza się umocnienie ”óJnocnego brzegu kanaJu Śąbska Struga o linii brzegowej wyznaczającej 

brzeg wys”y Cza”li Ostrów oraz realizację ”rze”rawy ”romowej (w rejonie terenu elementarnego 

D.D.1020.US,UT,ZP), przy czym: 

a) zabudowę brzegu do”uszcza się wyJącznie na odcinku stykającym się z ”rze”rawą ”romową, 
b) na odcinku ”oJudniowo zachodniego cy”la wys”y Cza”li Ostrów do”uszcza się ubez”ieczenie 

brzegu wyJącznie w ”ostaci lekkiego nabrzewa bez funkcji ”ostojowej dla jednostek ”Jywających; 
8) do”uszcza się ”ogJębienie kanaJu Śąbska Struga ”od warunkiem: 

a) minimalizacji ingerencji w siedliska ro`linno`ci wodnej, w tym chronionych gatunków ro`lin oraz 
siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną ”rawną, 

b) uwzględnienia analizy skutków ”rzedsięwzięcia dla ekosystemu Jez. Śąbie. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ”rzy realizacji lub ”rzebudowie umocnieL brzegowych (od strony ”rzystani weglarskich) zakazuje się 
”omniejszenia szeroko`ci kanaJu Śąbska Struga o więcej niw 0,5 m; 

2) na nabrzewach zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących, ustalenie nie dotyczy no`ników infor-

macji turystycznej oraz oznakowania nawigacyjnego; 

3) zakazuje się ”ogarszania warunków weglowno`ci akwenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów; 
3) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy ”rzystani weglarskich. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

dostę” z ”rzylegJych terenów elementarnych oraz drogą wodną. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

”rzej`cie sieci uzbrojenia na wys”ę Cza”li Ostrów ”od dnem kan. Śąbska Struga wymaga uwzględnienia 
gJęboko`ci akwenu: minimum 5,0 m. 

§ 66. Teren elementarny D.D.1060.WS,UT,ZN. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: wody `ródlądowe (czę`ć Jez. Śąbie), turystyka wodna (turystyczny szlak wod-

ny, akwen ”rzystani weglarskich - miejsce ”ostoju jednostek ”Jywających) oraz zieleL naturalna objęta 
ochroną ”rawną; 

2) w granicach terenu elementarnego ustala się funkcjonowanie turystycznego szlaku wodnego Jączące-

go kanaJ Śąbska Struga z wodami ”rzybrzewnymi w ”oJudniowej czę`ci Jez. Śąbie oraz z Jeziorem 

Śąbie. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; przy zmianie zago-

spodarowania terenu oraz przy projektowaniu i realizacji wszelkich ”rzedsięwzięć inwestycyjnych 
obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2; 

2) obszar wystę”owania ekosystemów wodnych, w tym siedlisk chronionych gatunków ro`lin i zwierząt 
(w tym ujętych na wykazie zaJącznika I Dyrektywy Ptasiej i zaJącznika II Śyrektywy Siedliskowej), 
a takwe miejsce rozrodu, werowania, od”oczynku i/lub zimowania zwierząt ginących i zagrowonych 
wyginięciem); zabrania się realizacji wszelkich ”rzedsięwzięć inwestycyjnych skutkujących zniszcze-

niem wystę”ujących siedlisk chronionych gatunków ro`lin i zwierząt; 
3) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 

4) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 99% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) umocnienie ”oJudniowego brzegu jeziora z do”uszczeniem zmiany ”rzebiegu linii brzegowej warunkuje się: 

a) pozostawieniem w stanie naturalnym toni wodnej i strefy ”rzybrzewnej stykającej się z obszarem 

”riorytetowego siedliska ”rzyrodniczego (lasu Jęgowego o kodzie 91śO), wystę”ującego w grani-

cach terenu elementarnego D.D.1007.ZN, 

b) przy konserwacji, modernizacji lub zabudowie linii brzegowej na odcinku nie stykającym się z ob-

szarem siedliska lasu Jęgowego - ”o”rzedzenia tych dziaJaL analizą ich skutków dla stanu 
wszystkich chronionych siedlisk oraz gatunków ro`lin i zwierząt (w tym chronionych na drodze 

tworzenia obszarów Natura 2000); 
6) dopuszcza się umocnienie brzegu z do”uszczeniem korekt ”rzebiegu linii brzegowej Jez. Śąbie, ”rzy 

czym co najmniej 20% dJugo`ci linii brzegowej winna zostać umocniona z zastosowaniem technologii 

od”owiedniej dla za”ewnienia dogodnych warunków dla rozwoju ro`linno`ci brzegowej, zgodnie 

z pkt 5; 

7) do”uszcza się ”ogJębienie akwenów ”rzystani weglarskich oraz turystycznego szlaku wodnego ”od 
warunkiem: 

a) minimalizacji ingerencji w siedliska ro`linno`ci wodnej, w tym chronionych gatunków ro`lin oraz 
siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną ”rawną, 

b) uwzględnienia analizy skutków ”rzedsięwzięcia dla ekosystemu Jez. Śąbie; 
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8) zabrania się umocnienia i zabudowy fragmentu brzegu wys”y Cza”li Ostrów (w granicach terenu 

elementarnego) za wyjątkiem ubez”ieczenia w postaci lekkiego nabrzewa bez funkcji ”ostojowej dla 
jednostek ”Jywających; 

9) do”uszcza się realizację zabudowy kubaturowej wchodzącej w toL Jez. Śąbie i ”oJączonej na staJe 
z brzegiem jeziora wyJącznie na obszarze wyznaczonym na rysunku ”lanu nie”rzekraczalną linią zabu-

dowy (w bez”o`rednim sąsiedztwie terenów: Ś.Ś.1017.UT,MW,źP i D.D.1018.US,UT,ZP). 

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

1) dla realizacji zabudowy kubaturowej wchodzącej w toL Jez. Śąbie i ”oJączonej na staJe z brzegiem 

jeziora wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabudowy, oznaczoną na rysunku ”lanu (w sąsiedztwie te-

renu D.D.1017.UT,MW,ZP i D.D.1018.US,UT,ZP); 

2) ustala się zachowanie i ochronę istniejących ukJadów krajobrazowych z wyJączeniem rejonu sąsiedz-

twa z terenami elementarnymi: D.D.1017.UT,MW,ZP i D.D.1018.US,UT,ZP; 

3) zakazuje się realizacji ”irsów i ”omostów oraz innych urządzeL brzegowych do ”ostoju i obsJugi jed-

nostek ”Jywających w bez”o`rednim sąsiedztwie ”riorytetowego siedliska lasu Jęgowego o kodzie 

91EO, oznaczonego na rysunku planu; 

4) realizację ”irsów i ”omostów oraz innych urządzeL brzegowych do ”ostoju i obsJugi jednostek ”Jywa-

jących, o konstrukcji dostosowanej do okresowych wahaL ”oziomu lustra wody w jeziorze, dopusz-

cza się wyJącznie na obszarze ”omiędzy linią brzegową jeziora a granicą maksymalnego zasięgu reali-
zacji tych obiektów budowlanych, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 5 oraz zgodnie z ust. 2 pkt 7; 

5) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 1% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) na nabrzewach, ”irsach i ”omostach ”ostojowych dla jednostek ”Jywających do”uszcza się usytu-

owanie stanowisk zao”atrzenia jednostek ”Jywających w energię elektryczną i wodę; 
7) na ”omostach ”ostojowych dla jednostek ”Jywających oraz innych urządzeniach brzegowych do po-

stoju i obsJugi jednostek ”Jywających zakazuje się montawu reklam, ustalenie nie dotyczy no`ników 
informacji turystycznej oraz oznakowania nawigacyjnego; 

8) zakazuje się ”ogarszania warunków weglowno`ci akwenu; 
9) na obszarze zabudowy wchodzącym w toL Jez. Śąbie (ograniczonym nie”rzekraczalną linią zabudo-

wy) obowiązuje do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych dostosowana do wyma-

gaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. b, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 
19,5 m n.p.m.; 

10) na obszarze zabudowy wchodzącym w toL Jez. Śąbie (ograniczonym nie”rzekraczalna linią zabudo-

wy) nowe budynki kryje się dachami ”Jaskimi, dla wiat i zadaszeL do”uszcza się zastosowanie innych 
form przekrycia z wyJączeniem dachów stromych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz ”odziaJów terenu z wyjątkiem korekt ”odziaJów wJasno`ciowych związanych ze zmianą ”rze-

biegu linii brzegowej i zagos”odarowaniem nabrzewa (umocnienie brzegu), do”uszcza się scalania 
gruntów; 

2) ustala się dostę” co najmniej ”ubliczny do nabrzewy i ”omostów ”rzystani weglarskich. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

dostę” z ”rzylegJych terenów elementarnych oraz drogą wodną. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

prowadzenie sieci uzbrojenia pod dnem jeziora wymaga uwzględnienia gJęboko`ci akwenu w rejonie przy-

stani weglarskich: minimum 5,0 m. 

§ 67. Teren elementarny D.D.1061.KD.GP (odcinek ul. Eskadrowej, fragment mostu im. Pionierów 
Miasta Szczecina). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna ruchu ”rzys”ieszonego wraz z torowiskiem tramwajowym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru NATURA 2000 oznaczonych na rysunku planu oraz 

w jego sąsiedztwie; ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą nega-

tywnie oddziaJywać na: 
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a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91śO, wystę”ujące w granicach terenów elemen-

tarnych: D.D.1031.ZN i D.D.10 26.ZN, 

b) siedliska wystę”owania gatunków ro`lin chronionych, 
c) siedliska bytowania chronionych zwierząt, (w tym ”taków z zaJącznika I Dyrektywy Ptasiej), 

ustalenie nie dotyczy zminimalizowanych oddziaJywaL wynikających z dziaJaL niezbędnych do ”rawidJo-

wego funkcjonowania drogi publicznej; 

2) teren czę`ciowo obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej (fragment brzegu rz. Regalicy ”od mostem 
im. Pionierów Miasta Szczecina); 

3) na obszarze w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, oznaczo-

nych na rysunku ”lanu (”oJudniowy fragment ulicy), ”rzy zmianie zagospodarowania terenu ogranicza 

się wycinkę istniejącego drzewostanu wyJącznie do: 
a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
c) wycinki drzew kolidujących z usytuowaniem jezdni i podziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

4) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej. 

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

1) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL niezakJóconego widoku z otwarcia widokowe-

go w terenie Ś.Ś.1064.KŚ.ź, oznaczonego na rysunku ”lanu, na zes”óJ budynków ”rzy ul. Eskadrowej 2; 

2) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wia-

teJ nawigacyjnych, oznaczonej na rysunku ”lanu; do czasu zrealizowania ”asa startowego PS nr 1 

w terenie Ś.Ś.1001.KL,U ustalenie nie dotyczy rozwiązaL istniejących i tymczasowych; 

3) do”uszcza się wykorzystanie terenu pod mostem im. Pionierów Miasta Szczecina na ”arking dla sa-

mochodów osobowych; 
4) na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, ozna-

czonych na rysunku ”lanu zakazuje się lokalizacji reklam; do”uszcza się funkcjonowanie reklam istnie-

jących w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu - do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 

w terenie D.D.1001.KL,U; 

5) w zasięgu ”owierzchni ”odej`cia do ”asów startowych ”oza obszarem w granicach potencjalnej stre-

fy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zakazuje się lo-

kalizacji reklam z wyjątkiem nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego reklam wolno 
stojących i no`ników informacji turystycznej o wysoko`ci do 5,5 m i powierzchni informacyjnej nie 

”rzekraczającej: 18,0 m2; do”uszcza się funkcjonowanie reklam istniejących w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu wyJącznie jako reklam nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego, 
z zastrzeweniem ”kt 2; 

6) poza obszarem w zasięgu ”owierzchni ”odej`cia do ”asów startowych ogranicza się usytuowanie 
i gabaryty reklam wolno stojących oraz no`ników informacji turystycznej ”o”rzez: 
a) zakaz lokalizacji reklam ”rzesJaniających zes”óJ budynków ”rzy ul. Eskadrowej 2, eksponowany 

z otwarcia widokowego w terenie D.D.1064.KD.Z, oznaczonego na rysunku planu, 

b) zakaz lokalizacji reklam w odlegJo`ci mniejszej niw 150 m od reklam istniejących w granicach te-

renu elementarnego Ś.Ś.1061.KŚ.GP oraz sąsiednich terenów elementarnych, 

c) limit maksymalnej wysoko`ci reklam wolno stojących i no`ników informacji turystycznej: 5,5 m 

od projektowanego poziomu terenu, 

d) limit maksymalnej ”owierzchni informacyjnej jednej reklamy/no`nika: 18,0 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 49,0 m do 187,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o trzy ”asy ruchu, torowisko tramwajowe, min. jednostronny chodnik; 
2) torowisko tramwajowe sytuuje się w ”asie ”omiędzy jezdniami ulicy; 
3) zakazuje się bez”o`redniej obsJugi otaczających terenów; 
4) doj`cie do ”rzystanków tramwajowych - bezkolizyjne w stosunku do jezdni gJównych ulicy; 
5) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 400÷500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 160÷315 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) kolektory deszczowe Ø 0,5÷0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) projektowana kanalizacja deszczowa Ø 0,3÷1,2 m; 

6) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV; 

7) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 68. Teren elementarny D.D.1062.KD.Z (odcinek ul. Przestrzennej). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu oraz 

w jego sąsiedztwie; ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą nega-

tywnie oddziaJywać na: 
a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91śO, wystę”ujące w granicach terenów elemen-

tarnych: D.D.1007.ZN i D.D.1026.ZN, 

b) siedliska wystę”owania gatunków ro`lin chronionych i rzadko wystę”ujących, 
c) siedliska bytowania chronionych zwierząt, (w tym ”taków z zaJącznika I Dyrektywy Ptasiej), 

 ustalenie nie dotyczy zminimalizowanych oddziaJywaL wynikających z dziaJaL niezbędnych do ”rawi-

dJowego funkcjonowania drogi ”ublicznej; 
2) teren czę`ciowo obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej (fragment od skrzywowania z ul. śskadrową 

do Mostu CJowego). 

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

1) nakazuje się wycinkę zadrzewieL i zakrzewieL kolidujących z niezakJóconym widokiem: 
a) wzdJuw osi ulicy na wiewę ko`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu, 
b) z ustalonych otwarć widokowych, oznaczonych na rysunku ”lanu, na ”anoramę zabudowy na tle 

sylwety Wzgórz Bukowych, 
c) z ustalonych otwarć widokowych, oznaczonych na rysunku ”lanu, na ”anoramę terenów ”rzy-

brzewnych nad Jez. Śąbie; 
2) ustala się ochronę i odtwarzanie istniejących sz”alerów drzew; ustalenie nie dotyczy zorganizowanej 

zieleni publicznej, o której mowa w pkt 1 oraz zieleni kolidującej z ”rzebudową ulicy i wymaganiami 

ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a; 

3) nakazuje się utrzymanie wolnej ”rzestrzeni w odlegJo`ci do 3,0 m od ogrodzenia lotniska (w terenie 

elementarnym Ś.Ś.1001.KL,U), gdzie zabrania się realizacji m.in. ”rzestrzennych form zagos”odaro-

wania terenu, reklam wolno stojących oraz nasadzeL zieleni; 
4) ustala się `ciewki rowerowe o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku planu; 

5) do”uszcza się lokalizację reklam wolno stojących wyJącznie nie ”od`wietlanych i nie emitujących 
`wiatJa ”ulsującego ”od warunkiem nie ”owodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego oraz nie ”rze-

sJaniających: 
a) niezakJóconych widoków z ustalonych otwarć widokowych na ”anoramę zabudowy na tle sylwe-

ty Wzgórz Bukowych i ”anoramę terenów ”rzybrzewnych nad Jez. Śąbie, oznaczonych na rysun-

ku planu, 

b) widoków wzdJuw osi ulicy na wiewę ko`cioJa ”arafialnego ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP w Śąbiu 

i na budynki zabytkowe stanowiące zamknięcia kom”ozycyjne, oznaczone na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 39,1 m do 84,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronny chodnik, `ciewka rowerowa; 
2) na obszarze oznaczonymi na rysunku ”lanu, ”o ”óJnocnej stronie ulicy, realizuje się jezdnię ws”oma-

gającą; do”uszcza się budowę jezdni ws”omagającej na innych odcinkach ulicy o ile będzie to ko-

nieczne ze względu na bez”ieczeLstwo ruchu drogowego; 
3) ustala się ”rzekrój jezdni ws”omagającej: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostron-

ny chodnik, `ciewka rowerowa; 
4) ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy z zastrzeweniem ust. 5; w przypadku jedno-

stronnej `ciewki rowerowej sytuuje się ją ”o ”óJnocnej stronie ulicy, a na odcinku z jezdnią ws”oma-

gającą - ”o ”óJnocnej stronie jezdni ws”omagającej; 
5) `ciewkę rowerową oddziela się od chodnika ”asem zieleni o szeroko`ci minimum 0,5 m; 

6) do czasu ”rzebudowy ulicy do”uszcza się obsJugę ”rzylegJych terenów ”o”rzez istniejące skrzywowa-

nia i zjazdy lub zgodnie z ustaleniami w sąsiednich terenach elementarnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 63÷160 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) kolektory deszczowe Ø 0,6÷0,9 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) rów melioracyjny odwadniający do likwidacji lub ”rzebudowy w kanaJ kryty; 
6) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110 mm, gazowa Ø 25÷125 mm, kanalizacja sanitarna Ø 0,2-

0,4 m, rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych Ø 90÷250 mm, kanalizacja deszczowa Ø 0,3÷1,2 m, 

elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV i 15 kV; 

7) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej; 
8) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 69. Teren elementarny D.D.1063.KD.Z (odcinek ul. Eskadrowej). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w bez”o`rednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, o granicach oznaczonych na ry-

sunku planu; przy zmianie zagospodarowania terenu oraz przy projektowaniu i realizacji wszelkich 

”rzedsięwzięć inwestycyjnych obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć 
i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na ”riorytetowe siedlisko lasu Ję-
gowego o kodzie 91śO wystę”ujące w granicach terenu elementarnego D.D.1026.ZN, oznaczone na 

rysunku ”lanu; ustalenie nie dotyczy zminimalizowanych oddziaJywaL wynikających z dziaJaL nie-

zbędnych do ”rawidJowego funkcjonowania drogi publicznej; 

2) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej. 

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

1) ustala się ochronę i odtwarzanie istniejących sz”alerów drzew; ustalenie nie dotyczy zorganizowanej 

zieleni ”ublicznej, która koliduje z ”rzebudową ulicy i wymaganiami ruchu lotniczego zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

2) ustala się zamknięcie kom”ozycyjne widoku od strony terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Przestrzenna) 

w formie zes”oJu zieleni wysokiej; nakazuje się uzu”eJnienie kom”ozycji zes”oJu zieleni ”o”rzez nasa-

dzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych; 
3) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu (w tym na obszarze w granicach 

”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych oznaczonej na rysunku ”lanu); 
na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych ustale-

nie nie dotyczy istniejących rozwiązaL w zakresie o`wietlenia terenu i zagospodarowania tymczaso-

wego - do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie D.D.1001.KL,U; 
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4) na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, ozna-

czonej na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji reklam; do”uszcza się funkcjonowanie reklam istnie-

jących w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu - do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 

w terenie D.D.1001.KL,U; 

5) poza obszarem w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych 
do”uszcza się lokalizację reklam wolno stojących wyJącznie nie ”od`wietlanych i nie emitujących 
`wiatJa ”ulsującego ”od warunkiem nie ”owodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego oraz nie ogra-

niczania eks”ozycji widoków na lotnisko i ”anoramę terenów okoJo lotniskowych; 
6) ustala się `ciewkę rowerową o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 55,4 m do 113,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronny chodnik, minimum jednostronna `ciew-
ka rowerowa; 

2) ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 400÷500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 160÷315 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) kolektory deszczowe Ø 0,5÷0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) se”aratory na kanalizacji deszczowej sJuwące do ”odczyszczania wód o”adowych ”rzed od”rowadze-

niem do rz. Regalicy oraz lokalna oczyszczalnia stacji paliw - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy i remontu; 

6) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110÷200 mm, gazowa Ø 25÷180 mm, kanalizacja sanitarna 
Ø 0,2÷0,3 m, kanalizacja deszczowa Ø 0,3÷0,5 m, elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV i 15 kV; 

7) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 70. Teren elementarny D.D.1064.KD.Z (odcinek ul. Eskadrowej). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w bez”o`rednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, o granicach oznaczonych na ry-

sunku planu; przy zmianie zagospodarowania terenu oraz przy projektowaniu i realizacji wszelkich 

”rzedsięwzięć inwestycyjnych obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz prowadzone prace, dziaJalno`ć 
i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na ”riorytetowe siedlisko lasu Ję-
gowego o kodzie 91śO wystę”ujące w granicach terenu elementarnego D.D.1031.ZN, oznaczone na 

rysunku planu; ustalenie nie dotyczy zminimalizowanych oddziaJywaL wynikających z dziaJaL nie-

zbędnych do ”rawidJowego funkcjonowania drogi ”ublicznej; 
2) zakazuje się zmniejszania zasobu zieleni. 

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

1) nasadzenia zieleni wysokiej i usytuowanie reklam wolno stojących do”uszcza się ”od warunkiem: 
a) uksztaJtowania harmonijnej ”anoramy terenów ”rzybrzewnych od strony kan. Cegielinka i rz. Regalicy, 

b) nie ”omniejszania walorów eks”ozycji w kierunku kan. Cegielinka i wys”y SiedliLska Kę”a, 
c) nie powodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a; 

2) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL uksztaJtowania otwarcia widokowego, ozna-

czonego na rysunku ”lanu, na zes”óJ budynków ”rzy ul. Eskadrowej 2; 

3) ustala się `ciewkę rowerową o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,7 m do 29,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, minimum jednostronny chodnik, `ciewka rowerowa; 
2) skrzywowanie z terenem Ś.Ś.1061.KŚ.GP ograniczone do relacji ”rawoskrętnych; 
3) ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) ”rojektowany kolektor deszczowy Ø 1,2 m; 

3) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV; 

4) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 71. Teren elementarny D.D.1065.KD.Z (odcinek ul. GryfiLskiej). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

zakazuje się zmniejszania zasobu zieleni. 

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

1) teren czę`ciowo w strefie B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
2) ustala się ochronę i odtwarzanie istniejących sz”alerów drzew; ustalenie nie dotyczy zorganizowanej 

zieleni ”ublicznej, która koliduje z ”rzebudową ulicy i wymaganiami ruchu lotniczego zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

3) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagospodarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 
zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu (w tym na obszarze w grani-

cach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych oznaczonej na rysunku 
planu); na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych 
ustalenie nie dotyczy istniejących rozwiązaL w zakresie o`wietlenia terenu i zagospodarowania tym-

czasowego - do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie D.D.1001.KL,U; 

4) na obszarze w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej oraz potencjalnej strefy ochronnej dla 

widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji reklam 
wolno stojących; na ”ozostaJym obszarze do”uszcza się lokalizację reklam wyJącznie nie ”od`wietla-

nych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego o maksymalnej wysoko`ci 5,5 m, pod warunkiem nie po-

wodowania ograniczeL dla ruchu lotniczego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 16,8 m do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: 
a) na odcinku od skrzywowania z terenem Ś.Ś.1066.KŚ.ź do skrzywowania z terenem D.D.1068.KD.L 

- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, obustronny chodnik, 

b) na odcinku od skrzywowania z terenem D.D.1068.KD.L do granicy planu dwie jezdnie po dwa pa-

sy ruchu, obustronny chodnik; 

2) do czasu ”rzebudowy ulicy do”uszcza się obsJugę ”rzylegJych terenów ”o”rzez istniejące skrzywowa-

nia i zjazdy lub zgodnie z ustaleniami w sąsiednich terenach elementarnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa, rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych ｦ z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 250 mm i Ø 350 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 
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3) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 160÷315 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) rurociągi tJoczne `cieków sanitarnych 2x Ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) kolektor deszczowy Ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wej sieci w terenie elementarnym; 

6) studnia awaryjna publiczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

7) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110÷160 mm, gazowa Ø 32÷315 mm, elektroenergetyczna 
kablowa 0,4 kV, kanalizacja sanitarna Ø 0,2÷0,3 m; 

8) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV; 

9) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej; 
10) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 72. Teren elementarny D.D.1066.KD.Z (ul. Lotnicza). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej. 

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

1) teren czę`ciowo w strefie B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
2) ustala się `ciewkę rowerową o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
3) na obszarze w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku planu, oraz na 

obszarze eks”ozycji widoku od strony terenu Ś.Ś.1067.KŚ.L na wiewę ko`cioJa ”arafialnego w Śąbiu 
”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP (”oza granicami ”lanu) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stoją-
cych; na ”ozostaJych obszarach do”uszcza się lokalizację reklam wolno stojących i no`ników infor-

macji turystycznej o wysoko`ci do 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 20,0 m do 38,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy; do”uszcza się usytuowanie `ciewki rowero-

wej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szeroko`ci minimum 1,5 m dla kawdego kierunku ruchu, 
z zastrzeweniem ust. 3; 

3) `ciewkę rowerową usytuowaną ”oza jezdnią ulicy oddziela się od chodnika ”asem zieleni o szeroko`ci 
minimum 0,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa, rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 160÷315 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowa w nowej lokalizacji; 

4) rurociągi tJoczne `cieków sanitarnych 2xØ 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) kolektor deszczowy Ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wej sieci w terenie elementarnym; 

6) rurociąg tJoczny wód o”adowych Ø 300 mm - z dopuszczeniem likwidacji: 

7) projektowany przepust drogowy; 

8) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110÷200 mm, gazowa Ø 25÷160 mm, kanalizacja sanitarna 
Ø 0,2÷0,3 m, kanalizacja deszczowa Ø 0,3÷0,4 m, elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV i 15 kV; 

9) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej. 
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§ 73. Teren elementarny D.D.1067.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej z zastrzeweniem ust. 3 pkt 2. 

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

1) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL: 
a) niezakJóconego widoku na obszar lotniska i tereny okoJo lotniskowe - na odcinku ulicy od otwar-

cia widokowego, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu, do skrzywowania 
z ulicą Ś.Ś.1068.KŚ.L, 

b) niezakJóconego widoku wzdJuw osi ulicy na wiewę ko`cioJa ”arafialnego w Śąbiu pw. Niepokala-

nego Poczęcia NMP (”oza granicami ”lanu); 
2) na obszarze okre`lonym w pkt 1 lit. a zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej; 
3) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a; 

4) do”uszcza się lokalizację reklam wyJącznie nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego, 
o wysoko`ci do 4,5 m, z zastrzeweniem ”kt 3. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 m do 14,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg `redniego ci`nienia Ø 160÷315 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110÷200 mm, gazowa Ø 25÷315 mm, elektroenergetyczna 
kablowa 0,4 kV i 15 kV; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej; 
4) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 74. Teren elementarny D.D.1068.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

zakaz wprowadzania zieleni wysokiej. 

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

1) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL niezakJóconych widoków z otwarć widoko-

wych w terenie elementarnym Ś.Ś.1035.źP,U,KPŚ na wiewę ko`cioJa ”arafialnego w Śąbiu ”w. Nie-

”okalanego Poczęcia NMP (”oza granicami ”lanu); 
2) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu (w tym na obszarze w grani-

cach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, oznaczonej na rysunku 

planu); na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych 
ustalenie nie dotyczy istniejących rozwiązaL w zakresie o`wietlenia terenu i zagospodarowania tym-

czasowego - do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie D.D.1001.KL,U; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 20,0 m do 27,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) projektowany przepust drogowy; 

2) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110÷160 mm, gazowa Ø 25÷315 mm, kanalizacja sanitarna 

Ø 0,2÷0,3 m, kanalizacja deszczowa Ø 0,3÷0,4 m, elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV i 15 kV; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej; 
4) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 75. Teren elementarny D.D.1069.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

fragment terenu elementarnego w rejonie ul. Hangarowej stanowi obszar wystę”owania siedliska gatun-

ków ro`lin zaliczanych do chronionych taksonów; ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu w odlegJo`ci do 
35,0 m od granicy planu (ul. Hangarowa ”oza granicami ”lanu) ogranicza się wycinkę istniejącego drze-

wostanu wyJącznie do: 

a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
c) wycinki drzew kolidujących z usytuowaniem jezdni, chodników, `ciewki rowerowej i podziemnych 

sieci infrastruktury technicznej, 

d) wycinki drzew o wysoko`ci większej niw do”uszczalna wysoko`ć drzew, wyznaczona zgodnie 
z § 6 ust. 3 pkt 28. 

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

1) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL niezakJóconych widoków z otwarć widoko-

wych w terenach D.D.1070.KD.L i D.D.1071.KD.L, oznaczonych na rysunku planu, na lotnisko i te-

reny ”oJowone na ”óJnoc od lotniska; 
2) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu (w tym na obszarze w grani-

cach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych oznaczonej na rysunku 

planu); do czasu zrealizowania pasa startowego PS nr 1 w terenie D.D.1001.KL,U ustalenie nie doty-

czy zagospodarowania tymczasowego; 

3) zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej; 
4) nakazuje się utrzymanie wolnej ”rzestrzeni w odlegJo`ci do 3,0 m od ogrodzenia lotniska (teren ele-

mentarny Ś.Ś.1001.KL,U), gdzie zabrania się realizacji m.in. ”rzestrzennych form zagos”odarowania 
terenu, reklam wolno stojących oraz nasadzeL zieleni; 

5) ustala się `ciewkę rowerową o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku planu; 

6) na obszarze w granicach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych, ozna-

czonej na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji reklam; 
7) poza obszarem w granicach potencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych 

do”uszcza się lokalizację reklam wolno stojących wyJącznie nie ”od`wietlanych i nie emitujących 
`wiatJa ”ulsującego ”od warunkiem nie kolidowania z niezakJóconymi widokami z otwarć widoko-

wych w terenach D.D.1070.KD.L i D.D.1071.KD.L, na lotnisko i tereny ”oJowone na ”óJnoc od lotni-

ska, z zastrzeweniem ”kt 2 i 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,0 m do 50,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, minimum jednostronny chodnik ”o ”oJudniowej 
stronie ulicy, `ciewka rowerowa; 
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2) ”rzebieg `ciewki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szeroko`ci minimum 1,5 m dla 

kawdego kierunku ruchu lub dodatkowym pasie o szeroko`ci minimum 2,0 m w ”rzy”adku dwóch kie-

runków ruchu; do”uszcza się usytuowanie `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy, z zastrzeweniem 
ust. 4; 

3) w ”rzy”adku jednostronnej `ciewki rowerowej sytuuje się ją ”o ”oJudniowej stronie ulicy; 

4) `ciewkę rowerową usytuowaną ”oza jezdnią ulicy oddziela się od chodnika ”asem zieleni o szeroko`ci 
minimum 0,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110÷250 mm, gazowa Ø 25÷200 mm, kanalizacja sanitarna 
Ø 0,2÷0,4 m, rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych Ø 110÷200 mm, kanalizacja deszczowa 
Ø 0,3÷1,2 m, elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV i 15 kV; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej; 
4) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 76. Teren elementarny D.D.1070.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) na obszarze w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, oznaczo-

nych na rysunku ”lanu (”oJudniowy fragment ulicy), ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu ogranicza 

się wycinkę istniejącego drzewostanu wyJącznie do: 
a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
b) cięć sanitarnych, 
c) wycinki drzew kolidujących z usytuowaniem jezdni, chodników, `ciewki rowerowej i podziemnych 

sieci infrastruktury technicznej; 

2) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej z wyJączeniem nasadzeL zieleni 
wysokiej. 

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

1) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL uksztaJtowania otwarcia widokowego, o przy-

bliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu, na lotnisko i tereny ”oJowone na ”óJnoc od lotniska; 
2) zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej; 
3) ustala się `ciewkę rowerową o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 30,0 m do 39,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: 
a) na odcinku od granicy planu do skrzywowania z terenem D.D.1071.KD.L dwie jezdnie po dwa pa-

sy ruchu, obustronne chodniki i `ciewki rowerowe, 
b) na ”ozostaJym odcinku do”uszcza się ”rzekrój jedna jezdnia dwa ”asy ruchu, obustronne chodni-

ki i `ciewki rowerowe; 
2) ustala się ”rzebieg `ciewek rowerowych ”oza jezdnią ulicy, z zastrzeweniem ust. 3; 

3) `ciewki rowerowe oddzielone od chodnika ”asem zieleni o szeroko`ci minimum 1,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110÷200 mm, gazowa Ø 32÷225 mm, kanalizacja sanitarna 
Ø 0,2÷0,4 m, kanalizacja deszczowa Ø 0,3÷0,5 m, elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV; 

3) dopuszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej; 
4) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 
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§ 77. Teren elementarny D.D.1071.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni przyulicznej. 

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

1) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL uksztaJtowania: 
a) otwarcia widokowego na lotnisko i tereny ”oJowone na ”óJnoc od lotniska, o ”rzybliwonym usytu-

owaniu oznaczonym na rysunku ”lanu (rejon skrzywowania z ulicą Ś.Ś.1069.KŚ.L), 
b) zamknięcia kom”ozycyjnego widoków od strony ciągu ”ieszego w terenie D.D.1036.ZP oraz za-

chodniego fragmentu terenu D.D.1069.KD.L i D.D.1063.KD.Z (ul. Eskadrowa), 

c) zamknięcia kom”ozycyjnego widoku od strony ulicy w zachodniej czę`ci terenu Ś.Ś.1039.U,źP; 
2) ustala się ciąg ”ieszy o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
3) ustala się `ciewki rowerowe o ”rzybliwonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,0 m do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 

2) na odcinku oznaczonym na rysunku ”lanu ”odwójnym symbolem `ciewki rowerowej - `ciewka rowe-

rowa obustronna w jezdni na dodatkowych pasach o szeroko`ci minimum 1,5 m dla kawdego kierun-

ku ruchu lub usytuowana ”oza jezdnią ulicy z zastrzeweniem ust. 4; 

3) na odcinku oznaczonym na rysunku ”lanu ”ojedynczym symbolem `ciewki rowerowej do”uszcza się 
jednostronną `ciewkę rowerową dla dwóch kierunków ruchu, usytuowaną w jezdni na dodatkowym 

pasie o szeroko`ci minimum 2,0 m lub ”oza jezdnią ulicy z zastrzeweniem ust. 4; 

4) `ciewkę rowerową usytuowaną ”oza jezdnią ulicy oddziela się od chodnika ”asem zieleni o szeroko`ci 
minimum 0,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć telekomunikacyjna i kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110÷200 mm, gazowa Ø 32÷225 mm, kanalizacja sanitarna 
Ø 0,2÷0,4 m, rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych Ø 90÷160 mm, kanalizacja deszczowa 
Ø 0,3÷1,2 m, elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej; 
4) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 78. Teren elementarny D.D.1072.KD.D (odcinek ul. Eskadrowej). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony w bez”o`rednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, o granicach oznaczonych na ry-

sunku planu; przy zmianie zagospodarowania terenu oraz przy projektowaniu i realizacji wszelkich 

”rzedsięwzięć inwestycyjnych obowiązuje § 6 ust. 2 pkt 2 oraz ”rowadzone ”race, dziaJalno`ć 
i ”rzedsięwzięcia inwestycyjne nie mogą negatywnie oddziaJywać na ”riorytetowe siedlisko lasu Ję-
gowego o kodzie 91śO wystę”ujące w granicach terenu elementarnego D.D.1031.ZN, oznaczone na 

rysunku ”lanu; ustalenie nie dotyczy zminimalizowanych oddziaJywaL wynikających z dziaJaL nie-

zbędnych do ”rawidJowego funkcjonowania drogi ”ublicznej; 
2) na obszarze w granicach otuliny SzczeciLskiego Parku Krajobrazowego ｭPuszcza Bukowaｬ, oznaczo-

nych na rysunku ”lanu (”oJudniowy fragment ulicy), ”rzy zmianie zagos”odarowania terenu ogranicza 
się wycinkę istniejącego drzewostanu wyJącznie do: 
a) likwidacji stanowisk ro`linno`ci gatunków nie”owądanych, 
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b) cięć sanitarnych, 
c) wycinki drzew kolidujących z usytuowaniem jezdni i podziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

3) zakazuje się zmniejszania zasobu zieleni. 

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

zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL niezakJóconego widoku z otwarcia widokowego 

w terenie Ś.Ś.1064.KŚ.ź, oznaczonego na rysunku ”lanu, na zes”óJ budynków ”rzy ul. Eskadrowej 2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,7 m do 23,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, minimum jednostronny chodnik, `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szeroko`ci minimum 1,5 m dla 

kawdego kierunku ruchu lub dodatkowym pasie o szeroko`ci minimum 2,0 m w ”rzy”adku dwóch kie-

runków ruchu; do”uszcza się usytuowanie `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 

2) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

§ 79. Teren elementarny D.D.1073.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej. 

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

zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12,5 m do 13,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, li-

kwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) kolektor deszczowy Ø 1,4 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 80. Teren elementarny D.D.1074.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej, ”rzy czym nasadzenia zieleni wy-

sokiej do”uszcza się zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a. 

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

1) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL niezakJóconych widoków z otwarć widoko-

wych, oznaczonych na rysunku planu: 

a) na obszar zieleni naturalnej w terenie elementarnym D.D.1007.ZN, 
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b) w terenie D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) - w kierunku Jez. Śąbie; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 m do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 110 mm, gazowa Ø 25÷125 mm, kanalizacja sanitarna 
Ø 0,2 m, kanalizacja deszczowa Ø 0,3 m, elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV; 

2) sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV; 

4) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 81. Teren elementarny D.D.1075.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
2) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej, w tym uzu”eJnienie sz”aleru 

drzew wzdJuw granicy z terenem D.D.1014.KS,ZP, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a. 

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

1) zagos”odarowanie terenu dostosowuje się do wymagaL uksztaJtowania otwarcia widokowego, kre-

`lonego na rysunku ”lanu, na: teren lotniska, ”anoramę zes”oJu zabudowy na ”oJudnie od lotniska 
oraz sylwetę Wzgórz Bukowych; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 11,0 m do 20,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem prze-

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

2) ”rojektowana sieć: kanalizacja sanitarna Ø 0,2 m, kanalizacja deszczowa Ø 0,3 m; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV; 

4) obowiązuje § 6 ust. 6 pkt 14. 

§ 82. Teren elementarny D.D.1076.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się zachowanie i ochronę istniejącej alei drzew. 

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

”omiędzy istniejącymi sz”alerami drzew ”rowadzi się ciąg ”ieszy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 16,0 m do 23,9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) ”rojektowana sieć: wodociągowa Ø 100 mm, gazowa Ø 25÷125 mm, kanalizacja sanitarna 
Ø 0,2 m, kanalizacja deszczowa Ø 0,3 m, elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV i 15 kV. 

§ 83. Teren elementarny D.D.1077.KSP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja paliw i gazu ”Jynnego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) do”uszcza się formy uwytkowania o uciąwliwo`ci zamykającej się w granicach dziaJki budowlanej; 
2) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
3) zakazuje się wycinki istniejącego drzewostanu z wyjątkiem cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych oraz 

wycinki drzew gatunków nie”owądanych; 
4) zakazuje się lokalizacji obiektów i ”rowadzenia ”rac mogących ”ogorszyć stosunki wodne; 
5) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni na dziaJce budowlanej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
3) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 

ust. 3 pkt 28 lit. a. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga z terenu D.D.1063.KD.Z. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.D.1063.KD.Z 

(ul. Eskadrowa); 

2) magistrala wodociągowa Ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) realizację o`wietlenia terenu warunkuje się zgodno`cią z ust. 3 pkt 2. 

§ 84. Teren elementarny D.D.1078.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: trakcyjna podstacja prostownikowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni terenu elementarnego. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

3) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych zrównicowana w dostosowaniu do wyma-

gaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28, ”rzy czym maksymalna wysoko`ć zabudowy: 
7,5 m; 
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4) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu z ul. Leszczynowej drogą dojazdową, ”oza obszarem ”lanu; 
2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) projektowana trakcyjna podstacja prostownikowa; 

2) kolektory deszczowe 2x Ø 1,2 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 85. Teren elementarny D.D.1079.WS,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: wody ”owierzchniowe `ródlądowe (ciek wodny) i zieleL urządzona; 
2) do”uszcza się realizację ”rzejazdów nad ciekiem wodnym celem obsJugi komunikacyjnej i inwynieryjnej 

dziaJek budowlanych w terenie elementarnym D.D.1053.U,ZP. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 70% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonego na rysunku ”lanu, 

nową zabudowę i zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b; 

3) zakazuje się kanalizowanie cieku wodnego; 
4) zakazuje nasadzeL zieleni wysokiej; ”rzy zagos”odarowaniu brzegów cieku wodnego zielenią niską 

i `redniowysoką stosuje się ro`linno`ć gatunków rodzimych; zakazuje się stosowania gatunków nie-

”owądanych ro`lin. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu; ustalenie nie dotyczy realizacji ”rzejazdów i ”rzej`ć ”rzez ciek wodny 
pod warunkiem zastosowania rozwiązaL konstrukcyjnych nie ”owodujących ograniczeL w ”rze”Jywie 
wód, zgodnie z ust. 2 pkt 3; 

2) do”uszczalna caJkowita wysoko`ć obiektów budowlanych do”uszczonych w pkt 1: 5,5 m, z zastrze-

weniem ”kt 4; 

3) forma obiektów budowlanych do”uszczonych w pkt 1 dostosowana do uksztaJtowania niezakJócone-

go widoku w terenie elementarnym Ś.Ś.1067.KŚ.L (wzdJuw osi ulicy) na wiewę ko`cioJa ”arafialnego 
w Śąbiu ”w. Nie”okalanego Poczęcia NMP (”oza granicami ”lanu); 

4) nakazuje się dostosowanie zagos”odarowania terenu, w tym o`wietlenia mostów lub kJadek, do wy-

magaL ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; ustalenie nie dotyczy nie ”od`wietlanych i nie emitu-

jących `wiatJa ”ulsującego reklam mocowanych na elementach mostów lub kJadek, z zastrzeweniem 
pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; 
2) ustala się dostę” ogólny do terenu; 
3) umowliwia się ”rzejazd i ”rzej`cie ”omiędzy terenami elementarnymi Ś.Ś.1067.KŚ.L i D.D.1053.U,ZP 

oraz budowę nowych, ”rzebudowę, na”rawę i remont instalacji technicznych niezbędnych do obsJugi 
terenu D.D.1053.U,ZP; 

4) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu D.D.1067.KD.L i/lub D.D.1068.KD.L; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

ciek wodny od”rowadzający ”odczyszczone wody o”adowe i drenawowe do kanaJu ulgi rzeki PJoni. 
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§ 86. Teren elementarny D.D.1080.ZN. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL naturalna objęta ochroną ”rawną (większo`ć ”owierzchni terenu elementarnego 

stanowi ”riorytetowe siedlisko ”rzyrodnicze oraz siedlisko chronionych gatunków zwierząt). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren ”oJowony czę`ciowo w granicach obszaru Natura 2000, oznaczonych na rysunku planu; prowa-

dzone ”race nie mogą negatywnie oddziaJywać na: 
a) ”riorytetowe siedlisko lasu Jęgowego o kodzie 91EO, oznaczone na rysunku planu (zakaz nega-

tywnych ”rzeksztaJceL), 
b) siedlisko bytowania bobra, oznaczone na rysunku planu; 

2) teren cenny przyrodniczo do zachowania i objęcia ochroną ”rzyrody jako uwytek ekologiczny; 
3) nakazuje się zachowanie w stanie niepogorszonym priorytetowego siedliska lasu Jęgowego ”o”rzez 

nastę”ujące dziaJania zachowawcze: 
a) ograniczenie wycinki istniejącego drzewostanu i zakrzewieL do ”ojedynczych drzew zagrawają-

cych bez”ieczeLstwu weglugi, 
b) analizę skutków nasadzeL nowej ro`linno`ci dla stanu siedliska lasu Jęgowego lub siedliska byto-

wania bobra, 

c) ograniczenie ingerencji w siedliska wystę”owania innych chronionych gatunków ro`lin i zwierząt; 
4) teren obejmuje się Systemem źieleni Miejskiej; 
5) teren ”oJowony w granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi, oznaczonego na 

rysunku ”lanu; zagos”odarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 lit. a; 

6) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 95% ”owierzchni terenu elementarnego; 
7) ”oza obszarem wystę”owania ”riorytetowego siedliska ”rzyrodniczego (lasu lęgowego) do”uszcza się 

wycinkę istniejącego drzewostanu ”od warunkiem jednoczesnego uzu”eJnienia zieleni istniejącej 
zgodnie z pkt 2; 

8) ustala się ochronę naturalnego ”rzebiegu linii brzegowej kan. Śąbska Struga ”rzy jednoczesnym za-

chowaniu lub odtworzeniu naturalnych warunków s”rzyjających rozwojowi ”riorytetowego siedliska 
”rzyrodniczego (lasu Jęgowego) oraz siedlisk gatunków zwierząt dla ochrony których wyznacza się 
obszary Natura 2000; 

9) zakazuje się naruszenia systemów korzeniowych drzew, zanieczyszczania gleby i stosowania na-

wierzchni nieprzepuszczalnych; 

10) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych i zmiany stosunków wodnych, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 

pkt 7; 

11) zagos”odarowanie terenu ksztaJtuje się w s”osób minimalizujący roz”rzestrzenianie się uciąwliwo`ci 
z terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna). 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami kubaturowymi; 
2) do”uszcza się realizację `ciewek ”ieszych; 

3) ustala się zachowanie i ochronę naturalnych ukJadów ”rzyrodniczo-krajobrazowych; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam; ustalenie nie dotyczy oznakowania nawigacyjnego (wzdJuw brzegu je-

ziora) i jednego no`nika informacji ”rzyrodniczo-turystycznej o powierzchni nie ”rzekraczającej 1,0 
m2, usytuowanego przy granicy z terenem D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna). 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu; ustalenie nie dotyczy wydzielenia terenu dla ”rze”om”owni 
`cieków sanitarnych; 

2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów; 
3) ustala się co najmniej ”ubliczny dostę” do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z jezdni ws”omagającej terenu Ś.Ś.1062.KŚ.ź (ul. Przestrzenna) i/lub poprzez tereny: 

D.D.1019.UT,MW,ZP i D.D.1020.US,UT,ZP; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji w terenie D.D.1020.US,UT,ZP; 

2) w rejonie terenu D.D.1062.KD.Z (ul. Przestrzenna) ustala się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sani-

tarnych, o ”rzybliwonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku ”lanu. 

§ 87. Teren elementarny D.D.1081.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; inwestycja celu ”ublicznego; 
2) na czę`ci ciągu ”ieszego znajdującej się ”omiędzy terenami elementarnymi: Ś.Ś.1042.KL 

i D.D.1046.U,P,MN oraz D.D.1046.U,P,MN i Ś.Ś.1047.KS,źP do”uszcza się kontynuację uwytkowa-

nia terenu istniejącego w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu oraz lokalizację tymczasowej zabu-

dowy magazynowo-usJugowej na dziaJce budowlanej ”rzy ul. Hangarowej 4, - do czasu realizacji cią-
gu pieszego i/lub za”otrzebowania sąsiedniego terenu elementarnego Ś.Ś.1042.KL na cele komunika-

cji lotniczej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni z zastrzeweniem ust. 3 pkt 6. 

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

1) minimalna szeroko`ć utwardzonej czę`ci ciągu ”ieszego: 5,0 m; 

2) do”uszcza się uwytkowanie istniejącego obiektu ”rzy ul. Hangarowej 10 do czasu realizacji ciągu ”ie-

szego i/lub zapotrzebowania terenu D.D.1042.KL na cele komunikacji lotniczej, przy czym zakazuje 

się ”rzebudowy związanej z ”owiększeniem kubatury lub wysoko`ci obiektu; 
3) zakazuje się realizacji nowej zabudowy kubaturowej o charakterze staJym; do”uszcza się lokalizację 

tymczasowej zabudowy do czasu realizacji ciągu ”ieszego i/lub za”otrzebowania terenu elementarne-

go D.D.1042.KL na cele komunikacji lotniczej - wyJącznie na dziaJce budowlanej ”rzy ul. Hangarowej 

4, z zastrzeweniem ”kt 6; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15% powierzchni terenu elementarnego; 

5) budynki kryje się dachami ”Jaskimi; 
6) nakazuje się dostosowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu do wymagaL ruchu lotniczego 

zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 28 lit. a, w szczególno`ci o`wietlenia terenu (w tym na obszarze w grani-

cach ”otencjalnej strefy ochronnej dla widoczno`ci `wiateJ nawigacyjnych oznaczonej na rysunku 
planu); 

7) nakazuje się utrzymanie wolnej ”rzestrzeni w odlegJo`ci do 3,0 m od ogrodzenia lotniska (teren ele-

mentarny D.D.1001.KL,U i Ś.Ś.1042.KL), gdzie zabrania się realizacji ”rzestrzennych form zagos”o-

darowania terenu oraz nasadzeL zieleni; 
8) zakazuje się lokalizacji reklam; ustalenie nie dotyczy montawu na ogrodzeniu wzdJuw terenu elemen-

tarnego D.D.1044.U,UC,źP, nie ”od`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsującego reklam wy-

Jącznie o charakterze tymczasowym i wysoko`ci nie ”rzekraczającej wysoko`ci ogrodzenia. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z potrzebami wydzielenia ciągu ”ieszego lub 
z realizacją sieci infrastruktury technicznej lub inwynieryjnych urządzeL sieciowych; 

2) do”uszcza się korekty ”odziaJów wJasno`ciowych i scalania gruntów; 
3) ustala się dostę” ogólny do terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) do”uszcza się ruch ”ojazdów sJuwb komunalnych i jednostek ratowniczych oraz ”ojazdów związanych 
z technicznym utrzymaniem ogrodzenia lotniska (w tym nocnego o`wietlenia ogrodzenia, telewizji do-

zorowanej i systemów detekcji ruchu); 
2) do czasu za”otrzebowania terenu Ś.Ś.1042.KL na cele komunikacji lotniczej ustala się czę`ciową 

realizację ciągu ”ieszego - skJadającego się z odcinka ”rzylegającego do terenu Ś.Ś.1001.KL,U, kon-

tynuowanego ”rzez tymczasowy ciąg ”ieszy w terenach: D.D.1042.KL i D.D.1047.KS,ZP, o przybli-

wonym ”rzebiegu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
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3) do”uszcza się utrzymanie ”oJączeL istniejących dziaJek ”rzy ul. Hangarowej i ul. GryfiLskiej z ulicą 
D.D.1065.KD.L (ul. GryfiLska) i ul. Hangarową (”oza granicami ”lanu), poprzez teren elementarny 

D.D.1046.U,P,MN - o ile nie ma innej mowliwo`ci ich obsJugi. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) kanaJ deszczowy Ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz bu-

dowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) kanaJ deszczowy Ø 1,4 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
4) w pasie terenu o szeroko`ci 3,0 m od granicy z terenami elementarnymi: D.D.1001.KL,U 

i Ś.Ś.1042.KL do”uszcza się ”rowadzenie niezbędnych instalacji związanych z funkcjonowaniem lot-

niska (n”. nocnego o`wietlenia ogrodzenia, telewizji dozorowanej i systemów detekcji ruchu). 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 88. 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: 

1) 30% dla nieruchomo`ci gruntowych niezabudowanych w terenach: MN,U, MN,U,ZP, MW,U, U, 

U,ZP, U,E, U,UC,MW, U,UC,ZP, US,U, US,ZP, US,UT,ZP, UT,MW,ZP, UT,ZP, ZP,U,KPD, KSP; 

2) 0% dla gruntów komunalnych na ww. terenach oraz dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszym 
planem. 

§ 89. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 90. Na obszarze objętym Miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭŚąbie-lotniskoｬ 
w Szczecinie, uchwalonym niniejszą uchwaJą, tracą moc: 

1) Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego Ś.102, uchwalony uchwaJą Nr XVI/537/99 Rady 

Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w s”rawie zmiany Ś.102 Miejscowego ”lanu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 19 stycznia 

2000 r. Nr 5, poz. 48); 

2) Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego Ś.32, uchwalony uchwaJą Nr III/W/342/99 Rady 

Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zmian D.19 i D.32 na obszarze dzielnicy 

Prawobrzewe, nalewących do II edycji zmian Miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 2 sierpnia 1999 r. Nr 24, 

poz. 402); 

3) Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego K.55, uchwalony uchwaJą Nr XVI/557/99 Rady 

Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w s”rawie zmiany K.55 Miejscowego ”lanu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 21 lutego 

2000 r. Nr 9, poz. 92); 

4) Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego K.66, uchwalony uchwaJą Nr XVI/560/99 Rady 

Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w s”rawie zmiany K.66 Miejscowego ”lanu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 22 grudnia 

1999 r. Nr 50, poz. 746). 

§ 91. 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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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr VIII/N/1245/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr VIII/N/1245/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 3 

do uchwaJy Nr VIII/N/1245/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 4 

do uchwaJy Nr VIII/N/1245/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 5 

do uchwaJy Nr VIII/N/1245/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIII/N/1245/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/N/1245/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭDąbie-lotnisko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) 

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 
(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) - zadania wJasne gminy. 

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 ulic. 

§ 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.D.1001.KL,U Likwidacja lub przebudowa istniej>cego kolektora deszczowego. 
2.  D.D.1008.KS Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

Budowa studni awaryjnej. 
3.  D.D.1015.KPD,W,KPS Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
4.  D.D.1030.UT,ZP Budowa kolektora deszczowego. 
5.  D.D.1035.ZP,U,KPD Budowa przepompowni wód opadowych . 

Budowa studni awaryjnej. 
6.  D.D.1037.KPS Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
7.  D.D.1038.U,UC,MW Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych.  
8.  D.D.1041.US,U,KS Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych.  

Budowa studni awaryjnej. 
9.  D.D.1042.KL Budowa kolektora deszczowego. 
10.  D.D.1043.U Likwidacja lub przebudowa istniej>cego kolektora deszczowego.  
11.  D.D.1044.U,UC,ZP Likwidacja lub przebudowa istniej>cego kanału deszczowego. 
12.  D.D.1047.KS,ZP Budowa kolektora deszczowego. 
13.  D.D.1053.U,ZP Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
14.  D.D.1061.KD.GP Ulica główna ruchu przyspieszonego – przewidywana budowa 

trasy szybkiego tramwaju wraz z bezkolizyjnymi dojWciami do 
przystanku. 
Budowa kolektora deszczowego. 
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15.  D.D.1062.KD.Z Ulica zbiorcza (Z) Przestrzenna - przewidywana budowa drugiej 
jezdni, czCWciowa przebudowa jezdni istniej>cej,  budowa jezdni 
wspomagaj>cej na odcinku ulicy oraz obustronnych chodników 
i Wciecki rowerowej. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej, 
ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych i kanalizacji 
deszczowej. 

16.  D.D.1063.KD.Z Ulica zbiorcza (Z) odcinek ul. Eskadrowej  - przewidywana 
budowa ci>gu pieszo rowerowego oraz budowa skrzycowania 
z projektowan> ulic> D.D.1069.KD.L. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

17.  D.D.1064.KD.Z Budowa kolektora deszczowego. 
18.  D.D.1065.KD.Z Ulica zbiorcza (Z) odcinek ul. GryfiMskiej – przebudowa 

ok. 200 m odcinka ulicy. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej. 

19.  D.D.1066.KD.Z Ulica zbiorcza (Z) – budowa nowej jednojezdniowej ulicy wraz 
z obustronnymi chodnikami i Wcieck> rowerow>. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej. 
Budowa przepustu drogowego. 

20.  D.D.1067.KD.L Ulica lokalna – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami.  
Budowa sieci wodoci>gowej. 

21.  D.D.1068.KD.L Ulica lokalna – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 
Budowa przepustu drogowego. 

22.  D.D.1069.KD.L Ulica lokalna – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami i Wcieck> rowerow>. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej, 
ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych, kanalizacji deszczowej. 

23.  D.D.1070.KD.L Ulica lokalna – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami i Wcieck> rowerow>. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

24.  D.D.1071.KD.L Ulica lokalna – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami i Wcieck> rowerow>. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej, 
ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych, kanalizacji deszczowej. 

25.  D.D.1073.KD.D Ulica dojazdowa – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami. 

26.  D.D.1074.KD.D Ulica dojazdowa – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i kanalizacji deszczowej. 

27.  D.D.1075.KD.D Ulica dojazdowa – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
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28.  D.D.1076.KD.D Ulica dojazdowa – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi 
chodnikami. 
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

29.  D.D.1078.E Budowa trakcyjne podstacji prostownikowej. 
30.  D.D.1080.ZN Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
31.  D.D.1081.KP Ci>g pieszy. 

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

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

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki okre-

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (t.j. Śz. 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 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanu. 

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: zm. 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). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 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) przy czym: 

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

stycyjnego; 

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

§ 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 art. 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), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju 
i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 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: zm. 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). 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy VIII/N/1245/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭDąbie-lotnisko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) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭŚąbie-lotniskoｬ w Szczecinie, 

wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 20 maja 2010 r. do 11 czerwca 2010 r. wraz z progno-

zą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w ustalonym terminie od 20 maja 2010 r. do 25 czerwca 

2010 r. czterna`cie uwag, zgodnie z wykazami stanowiącymi integralną czę`ć dokumentacji formalno - 
prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin dnia 8 lipca 2010 r. roz”atrzyJ ”owywsze uwagi. 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

1. Uwaga stanowiąca ”rotest ”rzeciwko usytuowaniu w ”lanie obiektu s”ortowego (stadionu ”iJkar-

skiego na kilkana`cie tysięcy miejsc), co ”rzy istniejących warunkach gruntowo-wodnych będzie inwesty-

cją zbyt drogą, daleko od centrum miasta. 

Uwaga nie zostaJa uwzględniona, gdyw dotyczyJa zmiany zasadniczego elementu ”lanu (stadion s”ortowy 
wraz z infrastrukturą usJugową, ”arkingami, boiskami treningowymi). Lokalizacja stadionu na ”oJudnie od 
Lotniska Szczecin-Śąbie zostaJa ”otwierdzona ”rzez firmę Investment Support - po przeprowadzeniu sze-

rokiej i wnikliwej oceny uwarunkowaL inwestycyjnych ”rzy rozbudowie istniejącego stadionu ”iJkarskiego 
przy ul. Twardowskiego oraz budowie nowego w Śąbiu. Analizy uwzględniJy takwe m.in. mowliwo`ci: 

ｦ skomunikowania stadionu (w tym dojazdu kibiców s”oza miasta), 
ｦ realizacji odpowiedniego zaplecza parkingowego, 

ｦ realizacji boisk treningowych, 

ｦ uniknięcia konfliktów z zainwestowaniem w sąsiedztwie (gJównie z zabudową mieszkaniową). 

2. Uwaga dotycząca umowliwienia niezalewnego dojazdu do dziaJki nr 3/1 obr. 4004 poprzez wydzie-

lenie drogi dojazdowej na dziaJce nr 11/13 obr. 4004. 

Uwaga uwzględniona, ”o”rzez w”rowadzenie na rysunku ”lanu w terenie elementarnym D.D.1005.UT,MW,ZP: 

na rysunku planu wprowadzono proponowany schemat wydzielenia dojazdu na potrzeby polepszenia ob-

sJugi komunikacyjnej budynku ”rzy ul. Przestrzennej 55A (komunikującego takwe budynek rekreacyjny 
istniejący na zakoLczeniu kanaJu wodnego); 

w tek`cie ”lanu do”isano w terenie elementarnym D.D.1003.MN,U i D.D.1005.UT,MW,ZP odpowiednie 

ustalenia (dopuszczenia). 

W”rowadzona do ”lanu zmiana nie nakazuje tylko umowliwia dziaJania o”isane w uwadze do planu, pozo-

stawiając decyzję o s”osobie rozwiązania ”roblemu wJa`cicielowi gruntu (WGN UM). Śocelowe rozwiąza-

nie ”roblemu ”owinno uwzględnić takwe dojazd do istniejącego legalnie budynku rekreacyjnego (”rzy za-

koLczeniu kanaJu wodnego) - zgodnie z uwagą nr 6. 

3. Uwaga braku zgody na dopuszczenie lokalizacji bazy rybackiej (teren elementarny D.D.1002.US,UT,WS). 

Uwaga nie zostaJa uwzględniona, gdyw dotyczyJa zmiany istotnego elementu ”lanu. Ustalenia ”lanu do-

”uszczają lokalizację nowoczesnej bazy rybackiej na warunkach zgodnych z obowiązującymi ”rze”isami 
”rawa (nie stwarzającej zagrowenia dla `rodowiska naturalnego) - ”rzeniesienie istniejącej bazy rybackiej 
(wykorzystującej kanaJ wodny na zachód od budynku ”rzy ul. Przestrzennej 55A) i dopuszczenie aktual-

nych warunków uwytkowania bazy jest niemowliwe (s”rzeczne z przepisami w zakresie ochrony `rodowi-

ska i przyrody). 
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Teoretycznie, ”rzy zmianie lokalizacji bazy ”owinna nastą”ić zmiana standardów ”racy rybaków, w co nie 

wierzą okoliczni mieszkaLcy, którzy stale są naraweni na odory i zanieczyszczenie `rodowiska - ich obawy 

są uzasadnione, zwJaszcza, we nowa baza rybacka ma sku”ić wszystkich rybaków z okolic ”oJudniowej 
czę`ci Jez. Śąbie (ok. 7 zes”oJów rybackich). 

Śo”uszczenie lokalizacji bazy rybackiej ”rzy ”rzeznaczeniu terenu dla usJug s”ortu, rekreacji i turystyki 

wodnej nie ”rzesądza o lokalizacji bazy rybackiej - docelowe rozwiązanie ”roblemu ”lan ”ozostawia wJa-

`cicielowi gruntu (WGN UM). 

4. Uwaga braku zgody na dopuszczenie lokalizacji bazy rybackiej (teren elementarny D.D.1002.US,UT,WS) 

- bJędnej i zagrawającej `rodowisku ”rzyrodniczemu. 

Uwaga nie zostaJa uwzględniona, gdyw dotyczyJa zmiany istotnego elementu ”lanu. Ustalenia ”lanu do-

”uszczają lokalizację nowoczesnej bazy rybackiej na warunkach zgodnych z obowiązującymi ”rze”isami 
”rawa (nie stwarzającej zagrowenia dla `rodowiska naturalnego) - przeniesienie istniejącej bazy rybackiej 
(wykorzystującej kanaJ wodny na zachód od budynku ”rzy ul. Przestrzennej 55A) i dopuszczenie aktual-

nych warunków uwytkowania bazy jest niemowliwe (s”rzeczne z przepisami w zakresie ochrony `rodowi-

ska i przyrody). 

Teoretycznie, przy zmianie lokalizacji bazy ”owinna nastą”ić zmiana standardów ”racy rybaków, w co nie 

wierzą okoliczni mieszkaLcy, którzy stale są naraweni na odory i zanieczyszczenie `rodowiska - ich obawy 

są uzasadnione, zwJaszcza, we nowa baza rybacka ma sku”ić wszystkich rybaków z okolic ”oJudniowej 
czę`ci Jez. Śąbie (ok. 7 zes”oJów rybackich). 

Śo”uszczenie lokalizacji bazy rybackiej ”rzy ”rzeznaczeniu terenu dla usJug s”ortu, rekreacji i turystyki 

wodnej nie ”rzesądza o lokalizacji bazy rybackiej - docelowe rozwiązanie ”roblemu ”lan ”ozostawia wJa-

`cicielowi gruntu (WGN UM). 

5. Uwaga dotycząca uzu”eJnienia funkcji (teren elementarny Ś.Ś.1002.US,UT,WS) o funkcję miesz-
kalną w ”ostaci miejsca do zamieszkania osób ochraniających, oraz o”iekujących się terenem i jego infra-

strukturą oraz ”rzeciwstawienie się do”uszczeniu lokalizacji bazy rybackiej. 

Uwaga nie zostaJa uwzględniona, gdyw zagrawa realizacji gJównej funkcji terenu: zabudowa usJug s”ortu 
i rekreacji oraz turystyki wodnej (”rzystaL dla jednostek ”Jywających, ”rzystaL wędkarska lub o`rodek 
szkoleniowo-rekreacyjny), wody `ródlądowe (akwen ”rzystani weglarskiej lub wędkarskiej). Pomimo, we 
pow. terenu elementarn. D.D.1002.US,UT,WS wynosi blisko 0,5 ha, czę`ć lądowa stanowi tylko ok. 
0,35 ha, z czego obszar mowliwy do zabudowy wynosi ok. 710 m2 Teren mowliwej zabudowy jest zbyt 
maJy, aby do”u`cić lokalizację lokali mieszkalnych ｭdla osób ochraniających oraz o”iekujących się tere-

nem i jego infrastrukturąｬ. W ”rzy”adku lokalizacji maJej ”rzystani weglarskiej wydaje się zasadne zreali-

zowanie wykorzystywanego sezonowo za”lecza socjalnego dla ”racowników ”rzystani (”oza sezonem 
weglarskim ochronę mogą ”eJnić wys”ecjalizowane firmy). Umowliwienie realizacji mieszkaL zagrawa ”rze-

ksztaJceniem się terenu w mieszkaniowy - pomimo braku warunków. 

Odno`nie do”uszczenia lokalizacji bazy rybackiej, uznaje się, we takie ”rzeznaczenie terenu oraz na cele 
usJug s”ortu, rekreacji i turystyki wodnej (”rzystaL dla jednostek ”Jywających, ”rzystaL wędkarska lub 
o`rodek szkoleniowo-rekreacyjny) wykorzystuje naturalne ”oJowenie terenu i jest zgodne z kierunkiem 

rozwoju terenów ”rzybrzewnych - w ”rzeciwieLstwie do ”ro”onowanej funkcji mieszkaniowej. 

6. Uwaga dotycząca w”rowadzenia drogi wzdJuw istniejących granic terenów uwytkowanych ”rzez 
”rywatnych wJa`cicieli w celu zabez”ieczenia dojazdu docelowo do istniejącej zabudowy na zakoLczenie 
kanaJu (teren elementarny Ś.Ś.1005.UT,MW,źP). 

Uwaga uwzględniona, ”o”rzez w”rowadzenie na rysunku ”lanu w terenie elementarnym D.D.1005.UT,MW,ZP 

proponowanego schematu wydzielenia ws”ólnego dojazdu do budynku rekreacyjnego istniejącego na za-

koLczeniu kanaJu wodnego oraz budynku ”rzy ul. Przestrzennej 55A wraz z minimalnym terenem nie-

zbędnym do ”rawidJowego funkcjonowania istniejącego budynku rekreacyjnego. 

Wprowadzona do ”lanu zmiana nie nakazuje tylko umowliwia dziaJania o”isane w uwadze do planu, pozo-

stawiając ostateczną decyzję o s”osobie rozwiązania ”roblemu wJa`cicielowi gruntu (WGN UM). 
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7. Uwaga dotycząca intensyfikacji zabudowy ”rzy ul. Przestrzennej 4 celem umowliwienia powstania 

wielofunkcyjnego centrum handlowo-usJugowego do obsJugi mieszkaLców i go`ci Szczecina oraz ruch 
turystyczno-jachtowy związany z ”lanowanymi ”ortami jachtowymi ”od względem gastronomicznym 
(liczne kafeterie, lodziarnie, restauracja), usJugowym (sklepy jachtowe i inne związane z tematyką maryni-

styczną), jak i technicznym ”o”rzez obsJugę jednostek ”Jywających. (teren elementarny Ś.Ś.1034.U). 

Uwaga uwzględniona czę`ciowo - w dostosowaniu do rzeczywistych mowliwo`ci ”rzebudowy istniejącego 
zainwestowania. Nie wprowadzono proponowanego zapisu: ｭwielofunkcyjne centrum handlowo-usJugoweｬ 
bowiem ”rojekt ”lanu umowliwia jego realizację. źgodnie z uwagą do”recyzowano zakres usJug w ustale-

niach funkcjonalnych. 

Ponadto, proponowane zamierzenie inwestycyjne jest mowliwe do zrealizowania wyJącznie w dostosowa-

niu do rygorów ”lanistycznych w zakresie ochrony zabytków, bowiem caJy zes”óJ budowlany ”rzy 
ul. Przestrzennej 4 stanowi zabytek ujęty w gminnej ewidencji zabytków i zakwalifikowany do wpisu do 

rejestru zabytków. 

Uwzględniając zamierzenia zintensyfikowania usJug związanych z obsJugą ”rzystani wodnych i ruchu tu-

rystyczno-jachtowego w granicach terenu elementarnego ”owiększono: maksymalną ”owierzchnię s”rze-

dawy obiektów handlowych o profilu sportowym z 400 m2 do 2000 m2, maksymalną ”owierzchnię zabu-

dowy z 40% do 50% dziaJki budowlanej oraz zmniejszono minimalny udziaJ terenu biologicznie czynnego 
z 40% do 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej - w uzgodnieniu z RŚO_. 

Nie w”rowadza się za”isu; ｭdo”uszcza się stworzenie 200 miejsc parkingowych w garawach ”odziemnych 
jak naziemnych do obsJugi ”lanowanego wielofunkcyjnego centrum handlowo-usJugowegoｬ bowiem pro-

jekt ”lanu umowliwia realizację miejsc ”ostojowych na ”arkingach lub w garawach - ustalając jedynie mi-

nimalne wskauniki liczby miejsc ”ostojowych. 

8. Uwaga dotycząca zmiany warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapewnienia bez-

”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej i mediów w terenie elementarnym D.D.1013.UT,MW,ZP. 

Uwaga uwzględniona czę`ciowo ｦ w zakresie ustaleL ”lanistycznych. Utrzymano w planie zakaz zmiany 

oryginalnych materiaJów elewacyjnych oraz zewnętrznego ocie”lenia ”oszczególnych budynków ze 
względu na konieczno`ć zachowania jednolitego wyglądu wszystkich budynków stanowiących zabytkowy 
zes”óJ budowlany ”rzy ul. Przestrzennej 19, 19A i 19B, wyrówniający się klinkierowymi elewacjami 
o szczególnym kolorycie (”ozostaJe budynki zabytkowego zes”oJu zabudowy będą ocie”lane od we-

wnątrz) - zgodnie z stanowiskiem źachodnio”om. Wojewódzkiego Konserwatora źabytków. 

Skorygowano linie zabudowy w s”osób dający większe mowliwo`ci wyboru usytuowania zes”oJu (zes”o-

Jów) garawy lub wiat garawowych z dojazdem od ”oJudnia - w uzgodnieniu z ZWKZ. 

Uwaga dotycząca skorygowania dokumentacji na rozbudowę międzyszkolnego o`rodka edukacji weglar-

skiej nie odnosi się do ”rojektu ”lanu miejscowego, który wyznaczyJ granice dziaJki dla istniejącej zabu-

dowy mieszkaniowej (zgodnie z wyczeniem wyrawonym w uwadze). 

Uwaga dotycząca odtworzenia bądu zachowania dostę”u do infrastruktury zabez”ieczającej dotychcza-

sowe ”otrzeby mieszkaLców (która ”o ”odziale terenu znajdzie się ”oza dziaJką zabudowy mieszkaniowej) 
oraz zrealizowania w ”rzyszJo`ci nowej kanalizacji sanitarnej jest bez”rzedmiotowa, bowiem ”owywsze 
dziaJania nie wymagają dodatkowych za”isów ”lanistycznych. 

Zagwarantowanie planem miejscowym wpisania w akty notarialne kupna terenu - sJuwebno`ci dostę”u do 
sieci, urządzeL i instalacji infrastruktury technicznej nie jest zasadne, bowiem większo`ć z sieci i instalacji 

infrastruktury technicznej wymaga u”orządkowania (”rzebudowy ze zmianą ”rzebiegu, likwidacji albo 
nowych realizacji). W odniesieniu do sieci znajdujących się w ulicy dojazdowej D.D.1075.KD.D (przed 

uwzględnieniem uwagi - drodze wewnętrznej Ś.Ś.1075.KŚW) nie ma potrzeby wprowadzania specjalne-

go zapisu o dostę”no`ci, bowiem zgodnie z ustaleniami ”lanu linie rozgraniczające ulic wyznaczają koryta-

rze infrastruktury technicznej (§ 6 ust. 6 pkt 1). 

Celem uniknięcia ewentualnych konfliktów ”omiędzy równymi uwytkownikami drogi wewnętrznej 
Ś.Ś.1075.KŚW (”o ”odziale terenu Ś.Ś.1013.UT,MW,źP) zmienia się drogę wewnętrzną Ś.Ś.1075.KŚW 
na ulicę dojazdową Ś.Ś.1075.KŚ.Ś (droga ”ubliczna) - w uzgodnieniu z ZDiTM. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 80 ｦ 10329 ｦ Poz. 1497 

 

Utrzymuje się wymóg docelowej obsJugi terenu zabudowy mieszkaniowej (po wydzieleniu zgodnie z usta-

leniami planu) - od strony ”oJudniowej, jednocze`nie usuwając mowliwo`ć tymczasowej obsJugi od strony 
”óJnocnej (do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej w terenie D.D.1075.KDW) - zgodnie z intencją 
uwagi do ”rojektu ”lanu Międzyszkolnego O`rodka S”ortowego śuroregionalne Centrum śdukacji Wodnej 
i veglarskiej, celem uniknięcia ewentualnych konfliktów. W celu zastosowania koniecznych rozwiązaL 
”rzej`ciowych w zakresie obsJugi komunikacyjnej terenu zabudowy mieszkaniowej w”rowadzono mowli-
wo`ć realizacji tymczasowego dojazdu od strony ”oJudniowej (wzdJuw ”rzebiegu dojazdu docelowego - ale 

o nawierzchni ”ozwalającej na Jatwą ”rzebudowę i budowę sieci i instalacji infrastruktury technicznej). 

Uznając obawy mieszkaLców o wJasne bez”ieczeLstwo oraz uwagę Międzyszkolnego O`rodka S”ortowego 

Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i veglarskiej dotyczącą wysoko`ci ogrodzeL, w projekcie planu 

”odwywszono maksymalną wysoko`ć awurowych ogrodzeL do 2,0 m oraz wywo”Jotów do 1,5 m, przy 

czym zmniejszono wysoko`ć nieawurowych ogrodzeL z 1,1 m do 0,6 m - w uzgodnieniu z ZWKZ. 

9. Uwaga dotycząca ”rzeniesienia lokalizacji stacji ”aliw do obsJugi jednostek ”Jywających do terenu 
elementarnego Ś.Ś.1013.UT,MW,źP, usunięcia z tekstu planu mowliwo`ci korzystania ”rzez mieszkaLców 
budynków ”rzy ul. Przestrzennej 19A i 19B z istniejącej drogi od strony ”óJnocnej - do czasu realizacji 

kanalizacji w terenie Ś.Ś.1075.KŚW oraz dotycząca ”odwywszenia ogrodzeL wewnętrznych i wywo”Jo-

tów do 2,0 m. W uwadze zwrócono się o rozwawenie mowliwo`ci sytuowania wzdJuw ulicy tablic wielko-

formatowych, tzw. bilboardów, a takwe innych no`ników reklamowych, w tym ”od`wietlanych (”ylony, 
totemy, neony) oraz masztów flagowych w terenie elementarnym D.D.1062.KDZ (ul. Przestrzenna). 

Uwaga uwzględniona czę`ciowo. 

W sytuacji braku mowliwo`ci ”owiększenia ilo`ci stacji ”aliw do obsJugi jednostek ”Jywających (RŚO_ 
uznaJ ”rzyjętą w ”lanie ilo`ć za maksymalną), w”rowadzono mowliwo`ć wyboru lokalizacji stacji ”aliw 
”omiędzy terenem elementarnym D.D.1012.US,UT,ZP a terenem D.D.1013.UT,MW,ZP - co uzyskaJo 
akce”tację RŚO_. 

Celem uniknięcia ewentualnych konfliktów ”omiędzy uwytkownikami Międzyszkolnego O`rodka S”orto-

wego a mieszkaLcami budynków ”rzy ul. Przestrzennej 19A i 19B usunięto mowliwo`ć obsJugi terenu 
mieszkaniowego od strony ”óJnocnej (do”uszczono taką obsJugę od strony ”oJudniowej). 

Uznając obawy o bez”ieczeLstwo uwytkowników Międzyszkolnego O`rodka S”ortowego oraz zgodnie 
z uwagą ”ana StanisJawa Jankowskiego (wraz z innymi mieszkaLcami budynków ”rzy ul. Przestrzennej 

19A i 19B) w czę`ci odnoszącej się do wysoko`ci ogrodzeL, w ”rojekcie ”lanu ”odwywszono maksymalną 
wysoko`ć awurowych ogrodzeL do 2,0 m oraz wywo”Jotów do 1,5 m, ”rzy czym zmniejszono wysoko`ć 
nieawurowych ogrodzeL z 1,1 m do 0,6 m - w uzgodnieniu z ZWKZ. 

Pro”ozycję wykre`lenia nakazu zachowania dostę”u co najmniej ”ublicznego do nabrzewy i ”omostów 
uznaje się za s”rzeczną z przeznaczeniem terenu i zakresem dziaJalno`ci Międzyszkolnego O`rodka S”or-

towego - za”is ”ozostawia się w niezmienionej formie (takie same lub bardziej rygorystyczne ustalenia 

zostaJy sformuJowane we wszystkich terenach elementarnych ”osiadających nabrzewa i pomosty lub mow-
liwo`ć ich realizacji. Jednocze`nie wyja`nia się, we dostę” ”ubliczny to dostę” ograniczony (czasowo lub 
wiekowo lub funkcjonalnie lub okre`lonych innych zasad: n”. dla uwytkowników ”rzystani, lub za od”Jat-

no`cią it”.) - w ”rzeciwieLstwie do dostę”u ogólnego tzn. zawsze dla wszystkich i bez ograniczeL wykra-

czających ”oza ”owszechnie obowiązujące normy ”rawne. 

źa”isy ”rojektu ”lanu dają swobodę okre`lenia dostę”u do nabrzewy i ”omostów w zalewno`ci od wystę-
”ujących uwarunkowaL - ale uniemowliwiają zlikwidowanie tego dostę”u (zgodnie z prawem wodnym 

dostę” do akwenu musi być zapewniony w ”asie lądu o min. szeroko`ci 1,5 m). 

Mowliwo`ci lokalizacji reklam w pasie drogowym ul. Przestrzennej (teren elementarny Ś.Ś.1062.KŚź) byJy 
szczegóJowo analizowane, zwJaszcza w kontek`cie ochrony eks”ozycji terenów objętych strefą ś ochrony 
konserwatorskiej. 

Nieograniczone sytuowanie wzdJuw ulicy tablic wielkoformatowych, tzw. bilboardów, a takwe innych no`ni-

ków reklamowych, w tym ”od`wietlanych (”ylony, totemy, neony) jest s”rzeczne z ksztaJtowaniem Jadu 
”rzestrzennego oraz kJóci się z ”rzyjętymi w projekcie planu zasadami kompozycji przestrzennej. Lokaliza-

cja reklam jest mowliwa, ale z ograniczeniami wynikającymi z lokalnych uwarunkowaL terenu lokalizacji. 

10. Uwaga dotycząca zmiany konce”cji lotniska na inną, nie naruszającą ”raw wJasno`ci ”osiadanych 

gruntów i umowliwiająca realizację roz”oczętych zamierzeL inwestycyjnych. Uwaga ”orusza wiele as”ek-

tów z zakresu ”rze”isów ”rawa, inter”retując je niewJa`ciwie. 
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Uwaga uwzględniona tylko w odniesieniu do zmiany rozwiązaL ”lanistycznych o”artych na aktualnej kon-

cepcji lotniska, w ”ozostaJej czę`ci zostaJa nie uwzględniona, gdyw dotyczy zmiany zasadniczego elemen-

tu planu - projektowanej przebudowy lotniska. 

Wyja`nia się, we naruszenie wJasno`ci zaj`ć mowe do”iero w momencie wywJaszczenia na cele ”ubliczne 

w oparciu o plan miejscowy (przy realizacji planu) a samo u”rawomocnienie się ”lanu miejscowego mowe 
tylko s”owodować ograniczenia w korzystaniu z nieruchomo`ci w s”osób zgodny z dotychczasowym 

przeznaczeniem w obowiązującym ”lanie miejscowym - zmiana Ś.32 miejscowego ”lanu ogólnego. Wów-

czas będą miaJy zastosowanie ”rze”isy Art.36 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wszyscy wJa`ciciele i uwytkownicy gruntów objętych ”lanem miejscowym zostali ”owiadomieni o przy-

stą”ieniu do s”orządzenia ”lanu i terminie zbierania wniosków do ”lanu ”o”rzez ogJoszenie Prezydenta 
Miasta Szczecin w Kurierze SzczeciLskim z dn. 20 czerwca 2007 r. oraz na tablicy ogJoszeL Urzędu Miasta 

(zgodnie z przepisami prawa). Procedura dotyczącą lokalizacji inwestycji celu ”ublicznego na obszarach 
gdzie nie obowiązuje ”lan miejscowy (art. 53 ust. ww. ustawy) nie ma zastosowania ”rzy s”orządzaniu 
planu miejscowego. 

Obowiązujący ”lan miejscowy Ś.32 oraz wcze`niejsze (w tym z lat 60ｩ i 70ｩ) o”ieraJy się na konce”cjach 
rozbudowy lotniska, które dzisiaj juw są nieaktualne i nie mowliwe do realizacji ze względu na obowiązują-
ce przepisy w zakresie weglugi ”owietrznej oraz ”owstaJe w otoczeniu lotniska przeszkody lotnicze. Opra-

cowana przez Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT S”. z o.o. koncepcja przebudowy 

lotniska stanowiJa materiaJ do s”orządzenia Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta w 2007 r. i w 2008 r. (aktualnie obowiązujący dokument). źostaJa ”rzyjęta jako roz-

wiązanie najbez”ieczniejsze dla korzystających z lotniska (dla ruchu jednostek powietrznych) - inne usta-

wienie kierunku nalotów nie s”eJnia wymagaL w zakresie bez”ieczeLstwa ruchu lotniczego. Warunki re-

alizacji ”rzedsięwzięcia ”n.: usytuowanie i funkcjonowanie zmodernizowanego lotniska Szczecin-Śąbie 
zostaJy uzgodnione ”rzez Wojewodę źachodnio”om. (”ostanowienie SR-_-14/6618/179-1/2007 z dn. 20 

grudnia 2007 r.), za` o”racowany Ra”ort o oddziaJywaniu na `rodowisko ”rzedsięwzięcia ”n.: Moderniza-

cja Lotniska Szczecin Śąbie (do Konce”cji usytuowania i funkcjonowania zmodernizowanego Lotniska 

Szczecin-Śąbie o”r. BSiPL POLCONSULT S”. z o.o.) zostaJ uwzględniony w ustaleniach planu miejscowego. 

Konce”cja lotniska byJa s”orządzana na aktualnych ”odkJadach mapowych, tak samo jak projekt planu 

miejscowego - ”odkJady te byJy aktualizowane w trakcie procedury planistycznej (mapa wektorowa ewi-

dencji gruntów i budynków - na biewąco, ”odkJady rastrowe cyklicznie - ostatni raz ”rzed wyJoweniem 
projektu planu miejscowego do ”ublicznego wglądu). Rozwiązania ”lanistyczne byJy w”rowadzane do 
”lanu nawet wy”rzedzająco w stosunku do aktualizacji mapy zasadniczej (w oparciu o aktualne i dokJadne 
zdjęcia lotnicze), jak n”. ”rzebieg nie”rzekraczalnej linii zabudowy na rysunku projektu planu z etapu 

”ierwszych uzgodnieL w 2008 r. - bez dobudowanej hali na dz. nr 19/2, której obrys zostaJ w”rowadzony 
na ma”ę zasadniczą do”iero w kwietniu 2009 r. 

Proces o”racowania: konce”cji lotniska, s”orządzenia Studium oraz ”lanu miejscowego zacząJ się 
w 2006 r., ”rzy czym zawsze na ”oczątku kawdego eta”u ”lanistycznego byJy zbierane wnioski. Inwesto-

rzy nie skJadali wniosków realizując swoje zamierzenia inwestycyjne w tym samym czasie (pierwsza hala - 

przechowalnia warzyw - zostaJa wniesiona na ma”ę zasadniczą MOŚGiK w ”audzierniku 2007 r. przy 

”ozwoleniu na uwytkowanie, druga w kwietniu 2009 r. na wniosek inwestora). 

Przyjęte rozwiązania ”lanistyczne kolidują z elementami zagos”odarowania dziaJki nr 19/2, ale umowliwiają 
dalsze uwytkowanie obiektów na niej zlokalizowanych i terenu w dotychczasowy s”osób - do czasu zmia-

ny zamierzeL zarządzającego lotniskiem Aeroklubu Polskiego i powrotu do koncepcji rozbudowy lotniska 

o betonowy pas startowy (PS nr 1) wraz z niezbędnym korytarzem o`wietlenia nawigacyjnego. 

Projekt panu miejscowego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko ”rzyrodnicze byJ wyJowony do 
”ublicznego wglądu w terminie od 20 maja 2010 r. do 11 czerwca 2010 r. Inwestycja celu publicznego 

mowe ingerować we wJasno`ć ”rywatną, zwJaszcza ”rzy braku rozwiązaL alternatywnych. Rozwiązania 
”rzyjęte w projekcie miejscowego planu zagosp. przestrz. ｭŚąbie-lotniskoｬ są zgodne ze Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 

Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.). 

Po rozwaweniu zaawansowania wstę”nych dziaJaL inwestycyjnych związanych z realizacją kolejnej hali 
magazynowej oraz budynku socjalno-biurowego na dz. nr 11 obr 4039 (Decyzja Nr 329/10 z dn. 23 mar-

ca 2010 r. w s”rawie ”ozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla ”otrzeb ”rojektowanego bu-
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dynku socjalno-biurowego przy ul. Hangarowej 4 oraz decyzja Nr 609/10 z 18 maja 2010 r. w sprawie 

”ozwolenia na budowę gazociągu n/c de 90Pś z ”rzyJączem de 40Pś dla ”otrzeb budynku przy 

ul. Hangarowej 4), w”rowadza się korektę ustaleL tekstowych ”lanu miejscowego, ”ozwalającą na reali-
zację czę`ci zamierzonych inwestycji jako zagos”odarowanie tymczasowe dostosowane do uwarunkowaL 
ruchu lotniczego - 

w ustaleniach szczegóJowych dla terenów elementarnych: Ś.Ś.1042.KL, Ś.Ś.1046.U,P,MN, Ś.Ś.1047.KS,źP, 
Ś.Ś.1054.U,P, Ś.Ś.1081.KP uzu”eJniono od”owiednio ustalenia kom”ozycji, form zabudowy i sposobu 

zagospodarowania terenu; 

Przyjęte rozwiązanie (”o korektach) ”ozwoli na elastyczne ”rowadzenie dziaJalno`ci gos”odarczej o”artej 
na tymczasowym zagospodarowaniu i uwytkowaniu nieruchomo`ci gruntowych nr 19/2 i nr 11 - do czasu 

za”otrzebowania terenu na cele komunikacji lotniczej oraz na warunkach dostosowanych do ”rze”isów 
ruchu lotniczego. 

11. Uwaga dotycząca ograniczenie ”owierzchni lotniska s”ortowego do ¼ obecnej ”owierzchni, czyli 
ok. 50 ha i zwiększenie terenów s”ortowo-rekreacyjnych o niskiej zabudowie (do 12 m n.p.t.) z duwą 
ilo`cią niskiej zieleni trawniki i krzewy) nie ”rzysJaniającej widoków ”ers”ektywicznych. 

Uwaga nie zostaJa uwzględniona, gdyw dotyczy zmiany zasadniczego elementu ”lanu - projektowanej 

przebudowy lotniska. Jednym z celów s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go byJo usankcjonowanie Lotniska Szczecin ”rzy jednoczesnej zmianie warunków jego funkcjonowania 
(w oparciu o nową konce”cję ”rzebudowy lotniska zaakce”towaną ”rzez zarządzającego terenem lotniska 
(Aeroklub Polski) oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Konce”cja ”rzebudowy lotniska stanowiJa ”odstawę 
do o”racowania Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina 
w 2007 i 2008 r. 

Projekt planu jest zgodny z rozwiązaniami ”rzyjętymi w obowiązującym Studium, za` ”ro”onowane 
zmniejszenie lotniska o ok. 50% - nie. 

Zgodnie z Art.15 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym: ｭWójt, burmistrz albo ”rezydent miasta s”orządza ”rojekt ”lanu miejscowego, zawierający czę`ć 
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z prze”isami odrębnymi, odnoszącymi się do obsza-

ru objętego ”lanemｬ oraz Art. 20 ust. 1: ｭPlan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego 

zgodno`ci z ustaleniami studium (ｱ)ｬ. 

12. Uwaga dotycząca do”uszczenia lokalizacji stacji ”aliw ”Jynnych do obsJugi motorowodnych jednostek 

”Jywających, karawaningu oraz innych ”ojazdów samochodowych (teren elementarny Ś.Ś.1020.US,UT,źP). 

Uwaga zostaJa uwzględniona. Po ”owtórnym ”rzeanalizowaniu uwarunkowaL terenowych do”uszczono 
rozszerzenie zakresu obsJugi stacji ”aliw o obsJugę karawaningu (zgodnie z Śecyzją Nr 434/05 z dnia 25 

marca 2005 r. o ”ozwoleniu na budowę i decyzją udzielającą ”ozwolenia na uwytkowanie), ale obsJugę 
”ozostaJych ”ojazdów samochodowych (istotnie zwiększającą ilo`ć uwytkowników stacji) uwarunkowano 

wy”rzedzającą realizacją od”rowadzenia wód o”adowych z terenu stacji paliw do kanalizacji deszczowej 

poprzez separatory substancji ropopochodnych - w uzgodnieniu z RŚO_. Takie rozwiązanie umowliwi 
w ”rzyszJo`ci - po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przestrzennej - rozbudowę stacji ”aliw. 
Przyjęty warunek wynika z konieczno`ci zminimalizowania ingerencji w `rodowisko ”rzyrodnicze. 

Po”rzez zmianę granicy ”omiędzy terenami elementarnymi: Ś.Ś.1020.US.UT,źP i Ś.Ś.1021.KS umowli-
wiono bez”o`rednią obsJugę komunikacyjną stacji ”aliw z jezdni ws”omagającej ul. Przestrzennej w tere-

nie Ś.Ś.1062.KŚ.ź, uwzględniając ten fakt takwe w tek`cie ”rojektu ”lanu. 

13. Uwaga dotycząca subtelnych korekt za”isów ”lanistycznych (ogólnych i szczegóJowych) oraz 
dopuszczenia korzystanie z indywidualnych ujęć wody i realizacji ”rzydomowych oczyszczalni `cieków. 

Uwaga zostaJa uwzględniona, za wyjątkiem zastą”ienia ”ojęcia ｭmiejsce hoteloweｬ ”ojęciem ｭjednostki 

mieszkaniowejｬ oraz dopuszczenia korzystanie z indywidualnych ujęć wody i realizacji przydomowych 

oczyszczalni `cieków. 

Śo sJownika ”lanu (§ 5) dodano pkt 28 dotyczący definicji wbudowanego lokalu mieszkalnego. 

Proponowana zmiana w zakresie obsJugi inwynieryjnej, ”olegająca na wykre`leniu z ustaleL § 6 ust. 6.5 

zakazu realizacji ”rzydomowych oczyszczalni `cieków - do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, jest 

sprzeczna ze stanowiskiem Geologa Powiatowego. Dotychczasowy zapis zostaje utrzymany bez zmian. 
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Proponowana zmiana w zakresie obsJugi komunikacyjnej dotycząca zmiany jednostki ”rzeliczeniowej 
z miejsc hotelowych na ｭjednostki mieszkalneｬ nie ma racjonalnego uzasadnienia i jest niejednoznaczna - 

utrzymuje się dotychczasowe za”isy ustalające wskauniki obliczeniowe miejsc ”ostojowych odrębne dla 
lokali mieszkalnych i miejsc hotelowych. 

Uwaga dotycząca mowliwo`ci lokalizowania odrębnych obiektów sJuwących ”ostojowi jednostek ”Jywają-
cych i magazynowaniu s”rzętu ”Jywającego bez wynoszenia ”oziomu ”osadzki ”arteru ”onad ”oziom wód 
”owodziowych zostaJa uwzględniona w ”ostaci korekty ustalenia § 6 ust. 2 pkt 7 lit. b - ale nie poprzez 

ograniczenia zastosowania ustalenia wyJącznie do obiektów ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi tylko 
wprost: poprzez wprowadzenie odpowiedniego wyjątku. Uwzględnienie uwagi rozszerza mowliwo`ci zre-

alizowania infrastruktury weglarskiej i s”ortów wodnych na terenach ”rzybrzewnych. 

14. Uwaga dotycząca zmiany granic ”lanu, zmiany ”rzebiegu ulicy lokalnej oraz konce”cji lotniska na 
inną, nie naruszającą ”raw wJasno`ci ｭ”raw wJasno`ciｬ - rozumianych jako prawa do swobody inwesto-

wania na ”osiadanym gruncie bez ograniczeL, w tym: 

ｦ do”uszczenie w”rowadzenia usJug z zakresu handlu detalicznego lub hurtowego w obiektach 

o nie normatywnej ”owierzchni s”rzedawy, 

ｦ uchylenie zakazu realizacji nowych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych, 

ｦ zmianę linii zabudowy oznaczonych na rysunku, w ten s”osób, weby umowliwiaJy one swo-

bodną zabudowę dziaJek budowlanych, 
ｦ zniesienie ograniczeL w zakresie maksymalnej powierzchni zabudowy dziaJki budowlanej, 
ｦ zniesienie maksymalnej wysoko`ci zabudowy kondygnacji nadziemnych, 
ｦ zmianę ustalenia zasad ”arcelacji ”o”rzez zniesienie minimalnej ”owierzchni wydzielanej 

dziaJki budowlanej. 

Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Wyja`nia się, we na eta”ie zbierania uwag do uzgodnionego ”rojektu 
”lanu nie ma mowliwo`ci dokonania zmiany granic ”lanu miejscowego. Ponadto, jednym z celów s”orzą-
dzanego ”lanu miejscowego jest uszczegóJowienie i dostosowanie rygorów ”lanistycznych do aktualnej 

koncepcji przebudowy Lotniska Szczecin-Śąbie (zgodnie z obowiązującymi za”isami Studium uwarunko-

waL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin, Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami wykonawczymi. 

Ulica lokalna Ś.Ś.1069.KŚ.L zostaJa za”rojektowana jako konieczne ”oJączenie komunikacyjne do obsJugi 
m.in. infrastruktury techniczno-usJugowej ”rojektowanego stadionu s”ortowe-go (w terenie elementarnym 

D.D.1041.US,U,KS) - w caJo`ci ”o gruntach komunalnych. Nie ma mowliwo`ci zmiany ”rzebiegu ulicy bez 
wej`cia w konflikt z wJa`cicielami gruntów ”rywatnych. Ponadto, ulica bez”o`rednio ”rzylegająca do te-

renów inwestycyjnych o ”rzeznaczeniu komercyjnym (takwe zgodnie z obowiązującym ”lanem miejsco-

wym - zmiana Ś.32) znacznie ”ole”sza ich obsJugę komunikacyjną oraz inwynieryjną. 

Nie ma mowliwo`ci zmiany usytuowania ”asa startowego PS nr 1 w terenie elementarnym D.D.1001.KL,U 

oraz związanych z lotniskiem ograniczeL inwestycyjnych wynikających z ”rze”isów ruchu lotniczego. 

Jednym z celów s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”. ”rzestrz. byJo usankcjonowanie Lotniska Szczecin 

”rzy jednoczesnej zmianie warunków jego funkcjonowania (w oparciu o nową konce”cję ”rzebudowy 
lotniska zaakce”towaną ”rzez zarządzającego terenem (Aeroklub Polski) oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. 
Konce”cja ”rzebudowy lotniska zostaJa ”rzyjęta jako rozwiązanie najbez”ieczniejsze dla korzystających 
z lotniska (dla ruchu jednostek powietrznych) - inne ustawienie kierunku nalotów nies”eJna wymagaL 
w zakresie bez”ieczeLstwa ruchu lotniczego. Warunki realizacji ”rzedsięwzięcia ”n.: usytuowanie i funk-

cjonowanie zmodernizowanego lotniska Szczecin-Śąbie zostaJy uzgodnione ”rzez Wojewodę źachodnio-

pom. (postanowienie SR-_-14/6618/179-1/2007 z dn. 20 grudnia 2007 r.), za` o”racowany Ra”ort 
o oddziaJywaniu na `rodowisko ”rzedsięwzięcia ”n.: Modernizacja Lotniska Szczecin Śąbie (do Konce”cji 
usytuowania i funkcjonowania zmodernizowanego Lotniska Szczecin-Śąbie o”r. BSiPL POLCONSULT 
Sp. z o.o.) zostaJ uwzględniony w ustaleniach planu miejscowego. 

Nie likwiduje się w terenie elementarnym Ś.Ś.1046.U,P,MN limitu ”owierzchni s”rzedawy 400 m2 

(w obiektach handlu detalicznego lub hurtowego) ze względu na ”otrzebę ograniczenia dodatkowego ru-

chu samochodowego w ciągu ul. GryfiLskiej - związanego z obsJugą skle”ów wielko”owierzchniowych. 
Powierzchnia s”rzedawy 400 m2 swobodnie ”ozwala na realizację duwych obiektów handlu hurtowego 
i detalicznego ”oniewaw odnosi się wyJącznie do ”owierzchni sali s”rzedawy (bez magazynów, za”lecza 
i innych ”omieszczeL skle”u). Ponadto, za”isy w obowiązującym Studium uniemowliwiają uwzględnienie 
uwagi (brak do”uszczenia lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2). 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 80 ｦ 10333 ｦ Poz. 1497,1498 

 

Utrzymuje się zakaz realizacji nowych budynków mieszkaniowych i lokali mieszkalnych (który jest zgodny 
z aktualnie obowiązującymi ustaleniami zmiany Ś.32) ze względu na brak mowliwo`ci za”ewnienia wyma-

ganych warunków dla zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu lotniska. Z ”owodu ”oJowenia terenu 

w sąsiedztwie lotniska od lat nie ma mowliwo`ci lokalizacji funkcji chronionych (mieszkalnictwo, o`wiata, 
usJugi zdrowia). 

Ustalenia ”lanu do”uszczają ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych ”od warunkiem nie ”owiększa-

nia ilo`ci mieszkaL oraz zastosowania rozwiązaL technicznych ”owodujących nie ”rzekroczenie wewnątrz 
lokali mieszkalnych do”uszczalnych ”oziomów: duwięku i wibracji - zgodnie ze stanowiskiem PaLstwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Utrzymuje się ograniczenia dotyczące form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu oraz parcela-

cyjne - jako optymalne i s”rzyjające ksztaJtowaniu Jadu ”rzestrzennego. Graniczne wielko`ci ”owierzchni: 
zabudowy, terenu biologicznie czynnego, dziaJki budowlanej, stanowią ”odstawowe wyznaczniki dla 
ksztaJtowania nowego i zmian istniejącego zainwestowania, które ”lan okre`la zgodnie z nadrzędnymi 
przepisami w zakresie planowania i zagos”odarowania ”rzestrzennego. PeJna swoboda zabudowy 
i ”odziaJu dziaJek nr 25 i nr 26 obr. 4039 jest niemowliwa w `wietle obowiązujących ”rze”isów ”rawa. 
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UCHWAIA NR VIIIłNł1247/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭGumieLce - Derdowskiegoｬ ”od nazwą ｭGumieLce - Derdowskiego 2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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

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

cina uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LII/974/2006 Rady Miasta Szczecina z dnia 13 marca 2006 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
ｭGumieLce - Derdowskiegoｬ w Szczecinie oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta 

Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) uchwala się zmianę Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego ｭGumieLce - Derdowskiegoｬ w Szczecinie na obszarze osiedla GumieLce ”od nazwą ｭGumieLce - Der-

dowskiego 2ｬ, zwaną dalej zmianą ”lanu. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 168,3 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy ul. Przygodną i ogrodami dziaJkowymi; 
2) od wschodu ul. Derdowskiego i ul. Witkiewicza; 

3) od ”oJudnia ul. Ku SJoLcu; 
4) od zachodu granicą miasta z gminą Śobra. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek zmiany ”lanu w skali 1:1000, skJadający się 
z arkuszy 1 i 2, zwany dalej rysunkiem zmiany planu. 

4. Obszar zmiany planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) Z.G. 5501. WZ,ZP - pow. 6,412 ha; 

2) Z.G. 5502. MW,U - pow. 3,296 ha; 


