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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 zao”atrzeniu 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 o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie plany 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). 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭSkolwin Port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) 

Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

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

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

malnoprawnej prac planistycznych. 
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UCHWAIA NR XLIV/1111/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭUstowo - Bluszczowa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, ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

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

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

Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 
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§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr X/286/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzania Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭUstowo - Blusz-

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

nia przestrzennego Miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 

2008 r.), uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭUstowo - Bluszczowaｬ 

w Szczecinie na obszarze osiedla Pomorzany zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o pow. 24,82 ha ograniczony: 

1) od strony ”óJnocno-wschodniej terenami kolejowymi; 

2) od strony ”oJudniowo-wschodniej ulicą Ustowską; 
3) od strony zachodniej terenami ogrodów dziaJkowych, korytem rzeki Bukowej. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1:1000Ł 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

L.p. 
Symbol terenu 
elementarnego 

powierzchnia 
(ha) 

1.  Z.N.1001.ZN 2,29 
2.  Z.N.1002.MN 0,21 
3.  Z.N.1003.MN 0,62 
4.  Z.N.1004.MN 1,15 
5.  Z.N.1005.MN 0,86 
6.  Z.N.1006.MN 0,77 
7.  Z.N.1007.MN 0,16 
8.  Z.N.1008.MN 0,32 
9.  Z.N.1009.U 0,05 
10.  Z.N.1010.ZN 1,09 
11.  Z.N.1011.ZN 0,21 
12.  Z.N.1012.MN 0,45 
13.  Z.N.1013.MN,U 0,55 
14.  Z.N.1014.MN 0,80 
15.  Z.N.1015.MN 0,57 
16.  Z.N.1016.UD 0,44 
17.  Z.N.1017.U,MN 0,06 
18.  Z.N.1018.MN 0,52 
19.  Z.N.1019.ZN 4,14 
20.  Z.N.1020.MN 1,56 
21.  Z.N.1021.MN 0,62 
22.  Z.N.1022.MN 1,57 
23.  Z.N.1023.MN 0,19 
24.  Z.N.1024.ZN 0,64 

25.  Z.N.1025.KD.D 1,46 
26.  Z.N.1026.MN 0,26 
27.  Z.N.1027.KD.D 0,51 
28.  Z.N.1028.KD.D 0,08 
29.  Z.N.1029.KD.D 0,24 
30.  Z.N.1030.KD.D 0,14 
31.  Z.N.1031.KD.L 0,43 
32.  Z.N.1032.KDW 0,09 
33.  Z.N.1033.KD.L 1,04 
34.  Z.N.1034.KP 0,02 
35.  Z.N.1035.KD.D 0,26 
36.  Z.N.1036.KDW 0,08 
37.  Z.N.1037.KDW 0,02 
38.  Z.N.1038.E 0,01 
39.  Z.N.1039.E 0,02 
40.  Z.N.1040.KPS 0,01 
41.  Z.N.1041.KPS,KND 0,04 
42.  Z.N.1042.KND 0,02 
43.  Z.N.1043.E 0,01 
44.  Z.N.1044.KP 0,03 
45.  Z.N.1045.KDW 0,02 
46.  Z.N.1046.ZN 0,17 
47.  Z.N.1047.KP 0,01 
48.  Z.N.1048.KP 0,01 

§ 2. Przedmiotem planu jest osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usJugi, usJugi o`wiaty, 
obszar ”ro”onowanego Uwytku śkologicznego ｭDolina Bukowejｬ, zieleL naturalna, ukJad komunikacyjny 

oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭUstowo - Bluszczowaｬ 
w Szczecinie w skali 1:1000 stanowi zaJącznik nr 1 będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin 
w skali 1:10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) stanowi 

zaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

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

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

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie i za-

sady uwytkowaniaŁ 

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

1) Z - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy Zachód; 
2) N - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu Pomorzany; 

3) 1 - liczba oznaczająca numer planu w osiedlu; 

4) 001, 002, 003. - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego; 

5) symbole literowe ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyJączeniem usJug, 
b) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug, 
c) U - tereny zabudowy usJugowej, 
d) U,MN - teren zabudowy usJugowej z do”uszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

e) UD - teren wJobka, ”rzedszkola, 
f) ZN - tereny zieleni naturalnej, 

g) E - tereny gJównych ”unktów zasilania, rozdzielni, stacji transformatorowych i prostownikowych, 

h) KPS - teren przepompowni 

i) KND - teren oczyszczania `cieków deszczowych 

j) KD.L - tereny dróg ”ublicznych - ulica lokalna, 

k) KD.D - tereny dróg ”ublicznych - ulica dojazdowa, 

l) KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
J) KP - tereny gJównych ciągów ”ieszychŁ 

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

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

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

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

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

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnejŁ 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 
terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszarŁ 

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

1) bogaty program zieleni - nalewy ”rzez to rozumieć zrównicowaną gatunkowo zieleL wysoką i niską 
o charakterze ozdobnym, wy”eJniającą wszystkie ”owierzchnie terenu nie zajęte ”rzez niezbędne za-

inwestowanie wynikające z ”rogramu realizowanej inwestycji (n”Ł w liniach rozgraniczających ulicy), 
w tym takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (np. zakrzewienia skarp, tara-

sów, ”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, 
zieleL w donicach); 

2) dach stromy - równe formy dachów o ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem co najmniej 25 sto”niŁ 
Za formę dachu stromego uznaje się takwe dach mansardowy oraz ko”uJowy lub kolebkowy, w którym 

cięciwa Juku Jącząca najniwszy ”unkt z najwywszym, nachylona jest ”od kątem co najmniej 25 stopni; 

3) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pom”ownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne; 
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4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynkuŁ Lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

5) obiekt w gminnej ewidencji zabytków - obiekt objęty ochroną konserwatorską, dla którego obowiązu-

ją zasady ochrony okre`lone w ustaleniach szczegóJowych; 
6) powierzchnia zabudowana (powierzchnia zabudowy) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skraj-

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

rys: parteru - w wypadku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, 

albo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; 

przy czym do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich 

elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (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 ”owierzchnię obiektów 
pomocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł; 

przy czym do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się 
”oniwej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okien-

kach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych, a takwe nadwieszonych 
czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; do ”owierzchni zabudowy na 

dziaJce budowlanej wlicza się ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, 
szklarnie, altany itp.; 

7) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

8) 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 

”ierwotnego wystroju lub ”rojektu budynku, a takwe szyld o ”owierzchni do 0,3 m2; 

9) strefa ruchu uspokojonego - obszar, w którym stosuje się równe formy ograniczenia i spowalniania 

ruchu samochodów oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu ”ieszego i rowerowego; 

10) 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 pozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionychŁ 
SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”o”rzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach; 

11) tradycyjny sJu” ogJoszeniowy - no`nik informacji w formie walca o `rednicy do 150 cm i wysoko`ci 
najwywszego ”unktu ”rzekrycia nie”rzekraczającej 360 cm, przekryty zadaszeniem ”Jaskim lub 

w ksztaJcie ko”uJy, stowka itp.; 

12) warto`ciowy drzewostan - drzewa i krzewy, pomniki ”rzyrody oraz aleje i ”arki zabytkowe, a takwe 
inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów 

i ”arków), 
b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 
c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach ”nia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

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

jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - ”owywej 101 cm, dąb, grab, buk, li”a, 
iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, magnolia - 

”owywej 51 cm; 

13) zamknięcie kompozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

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

pozycyjne i estetyczne; 

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

ciągów ulicznych i ”laców n”Ł: sz”alery drzew, wywo”Joty, rabaty kwiatowe it”Ł 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zakazuje się lokalizacji stacji telefonii oraz wolno stojących masztów antenowych i radiowych, za 
wyjątkiem terenów ZŁNŁ1001ŁZN i ZŁNŁ1019ŁZN; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2; 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usJug oraz na terenach zabudowy usJugowej 
zakazuje się lokalizacji obiektów s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samochodowych; 

4) zakazuje się lokalizacji nowych usJug związanych z obsJugą komunikacji typu: warsztaty samochodo-

we, blacharskie, lakiernicze, stacje kontroli ”ojazdów it”Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu objętego ”lanem, w granicach oznaczonych na rysunku planu symbolami Z.N.1001.ZN, 

ZŁNŁ1019ŁZN, ZŁNŁ1046ŁZN, wskazuje się do objęcia ochroną ”rawną jako Uwytek śkologiczny ｭDoli-

na Bukowejｬ; 
2) obszar w granicach ”lanu objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

3) tereny zieleni oraz zieleL towarzysząca, urządzone jako zagos”odarowanie tymczasowe mogą być 
likwidowane w związku z realizacją zagos”odarowania zgodnego z ”lanem; 

4) zakazuje się wycinki i ”rzesadzania warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stano-

wiącej element zes”oJu zieleniŁ Zakaz nie obejmuje: 

a) rewaloryzacji zabudowy historycznej, 

b) realizacji nowych dróg i ulic wskazanych w ustaleniach szczegóJowych, 
c) cięć sanitarnych, 
d) gdy pojedyncze egzemplarze uniemowliwiają s”eJnienie ustaleL ”lanu; 

5) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji usJug ”owinny zamykać się w granicach dziaJki budowlanej; 
6) dla istniejącej i nowej zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej wzdJuw dróg ”ublicznych nalewy ”rze-

widzieć rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne lub od”owiednie zagos”odarowanie terenu 
(ekrany akustyczne, zieleL urządzona w formie zimozielonych, li`ciastych krzewów ”Jowących, ”nączy 
i zieleni wysokiej, od”ornej na zanieczyszczenia), Jagodzące lub eliminujące negatywne skutki sąsiedz-

twa tras komunikacyjnych; 

7) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną 110 kV. 

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

1) ustala się strefę K ochrony krajobrazu kulturowego okre`loną na rysunku ”lanu, w obrębie której 
obowiązuje ochrona krajobrazu związanego z historycznym ukJadem przestrzennym. W obrębie strefy 
obowiązują okre`lone ”lanem ustalenia mające na celu ”odtrzymanie istniejącej kompozycji prze-

strzennej i zieleni oraz ich ochronę na ”odstawie ”rze”isów o ochronie zabytków; 
2) w granicach strefy K ochronie podlega kom”ozycja ”rzestrzenna ze szczególnym uwzględnieniem 

zes”oJów zieleni naturalnej i komponowanej; 

3) w strefie K zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
4) ustala się w terenach: MN,U, U,MN, U, UŚ lokalizację reklam dotyczących oznakowania ”rowadzonej 

dziaJalno`ci gos”odarczej, wyJącznie w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej, bezpo-

`rednio ”rzy wej`ciu do lokalu uwytkowego lub na ogrodzeniu w ”rzy”adku, gdy odlegJo`ć elewacji 
frontowej od granicy dziaJki ”rzekracza 5,0 m; 

5) na terenach MN, MN,U w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych bliuniaczych i szeregowych do-

”uszcza się nie więcej niw jeden lokal mieszkalny w kawdym segmencie; 

6) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej; 
7) na terenach MN i MN,U w ”rzy”adku rozbudowy, ”rzebudowy obowiązuje zachowanie geometrii 

gJównego dachu budynku mieszkalnego, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
8) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących: 

a) na tle i w`ród zieleni okre`lonej symbolem ZN, 

b) na elewacjach z cegJy i z kamienia naturalnego, a takwe na innych elewacjach budynków w s”o-

sób zmieniający lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowa-

nia portali i okien, balustrady, gzymsy i zwieLczenia, ”Jyciny i kom”ozycje sztukatorskie, ”oJacie 
dachowe itp., 

c) na tle obiektów w”isanych do gminnej ewidencji zabytków, 
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d) w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące `wiatJo mogą zakJócać warunki mieszkaniowe, 

e) na terenach wskazanych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

Zakaz nie obejmuje tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych oraz reklam dopuszczonych w ustaleniach 

szczegóJowych; 

9) do”uszcza się zachowanie i ada”tację zainwestowania i uwytkowania nies”eJniającego ustaleL ”lanuŁ 
Budynki mogą być ”oddawane remontom kapitalnym i modernizacjom bez ”rawa ”owiększania kuba-

tury budynku; 

10) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i zagospodarowania tymczasowego, za 

wyjątkiem: 

a) obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego takich jak wiaty ”rzy-

stankowe, kioskowiaty, budki telefoniczne, it”Ł o ile ich usytuowanie nie s”owoduje ograniczeL 
dla komunikacji szynowej, koJowej, rowerowej i ”ieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygna-

Jów drogowych, o ile s”eJniać będą warunek dostosowania zagos”odarowania, a w szczególno`ci 
standardu wykonania (rodzaj materiaJów elewacyjnych) obiektów tymczasowych, do krajobrazu 

i otaczającej zabudowy, 
b) obiektów i zagos”odarowania wskazanego w ustaleniach szczegóJowych, 
c) lokalizacji obiektów maJej architektury; 

11) ustala się ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji, które wskazano na rysunku ”lanu oraz 
w ustaleniach szczegóJowychŁ Ochrona realizowana jest zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi planu 

oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi zabytkówŁ Obowiązuje: 
a) nakaz, w przypadku wyburzenia obiektu, odtworzenia go w pierwotnej lokalizacji, 

b) nakaz, w przy”adku konieczno`ci rozbiórki obiektu, wykonania inwentaryzacji ”omiarowej oraz 

fotograficznej obiektu i przekazanie wykonanej dokumentacji organowi dsŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz zastosowania jednolitej kolorystyki elewacji eksponowanych od strony ulic, 

d) nakaz - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 15e - odtworzenia autentycznej kolorystyki elewacji obiektów 
wykoLczonych tynkiem, 

e) nakaz zastosowania zasady jasnego detalu na ciemnym tle oraz stolarki okiennej w kolorze bia-

Jym, w ”rzy”adku braku `ladów autentycznej kolorystyki w elewacjach obiektów wykoLczonych 
tynkiem; 

12) w obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ”rowadzi się ”rzebudowę istniejących lokali 
usJugowych lub ada”tację lokali mieszkalnych na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) w elewacji kontynuuje się rozwiązania wJa`ciwe dla s”ecyfiki kom”ozycji elewacji caJego budyn-

ku w jej pierwotnej formule tznŁ 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 caJego ”arteru kom”ozycję elewacji tworzy się w s”osób jedno-

rodny na caJej jej szeroko`ci tznŁ ”rzy realizacji kolejnego lokalu usJugowego stosuje się rozwią-
zania architektoniczne juw istniejące ”od warunkiem, we s”eJniają one wymagania kompozycyjne. 

Jednorodno`ć kom”ozycji dotyczy takwe szyldów, które traktuje się jak detal architektoniczny, 
c) zakazuje się lokalizacji nowych, odrębnych lokali usJugowych z wej`ciem usytuowanym ”oniwej 

poziomu chodnika, 

d) obowiązuje zachowanie istniejących ”oziomów nad”rowy; 

13) wysoko`ć zabudowy mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 
(z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych, gos”odarczych i garawy ”odziemnych) do naj-

wywszego ”unktu ”rzekrycia dachu (z wyJączeniem obiektów technicznych takich jak n”Ł: stacje tele-

fonii oraz wyj`cia na dach; 

14) wzdJuw dróg ”ublicznych oraz wzdJuw terenów o dostę”ie ogólnym lub publicznym, zakazuje się reali-
zacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych; 

15) nie”rzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu ograniczają obszar sytuowania wszyst-

kich budynków na dziaJce, wJącznie z budynkami gospodarczymi i innymi budynkami o charakterze 

staJym lub tymczasowym oraz wiat; 

16) do”uszcza się zachowanie, ”rzebudowę i odbudowę zewnętrznych schodów budynków mieszkal-

nych, znajdujących się ”oza nie”rzekraczalną linią zabudowy, z jednoczesnym zakazem wydJuwania 
ich biegów; 
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17) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną 110 kV. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z ”otrzeb: 
a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu; 

3) do”uszcza się wydzielenie (takwe ”o obrysie budynku), Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie ich 
granic lub umowliwia ”rzyJączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o”rawy wa-

runków zagos”odarowania; ustalenie obowiązuje równiew w terenach elementarnych, na których 
ustalono zakaz ”odziaJu terenu; 

4) tereny gJównych ciągów ”ieszych, oznaczonych na rysunku ”lanu, ustala się o dostę”ie ogólnym. 

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”ewniać 
będą ulice: istniejąca ZŁNŁ1031ŁKŚŁL - ul. Wysoka oraz projektowana Z.N.1033.KD.L - ”rzedJuwenie 
ul. Szczawiowej: 

a) ”o”rzez ulice: Ustowską i Autostradę PoznaLską - ”oJączenie z obszarem osiedli w dzielnicy Pra-

wobrzewe i wylot z miasta w kierunku Gryfina oraz wylot z miasta w kierunku KoJbaskowa, 
b) poprzez ul. Szczawiową - ”oJączenie z obszarem `ródmie`cia; 

3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego, warunkuje się umieszczeniem na terenie przedsię-
wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania liczby miejsc ”ostojowych, którą okre`la 
się na ”odstawie wymogów ustalonych w pkt 5 - 8; 

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

je się zapewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej 

niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą 

okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w pkt 5 - 8; 

5) ustala się nastę”ujące wskauniki liczby miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych: 

L.p. Obiekt lub teren 
Wskaanik liczby 

miejsc postojowych (mp) 
1 2 3 
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne  2mp/1 mieszkanie 
2. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 

sprzedacy do 2000 m2 
1mp/40 m² powierzchni sprzedacy 

3. Restauracje, kawiarnie, bary (z wył>czeniem 
barów mlecznych i jadłodajni charytatywnych) 1mp/3 miejsca konsumpcyjne 

4. Przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie, itp. 

1mp/1 gabinet 

5. Usługi w zakresie obsługi firm i klientów, 
w tym ambulatoria 

1mp/30 m2 powierzchni ucytkowej 

6. Przedszkola, cłobki, miejsca dziennego pobytu 
dzieci 

1mp/30 dzieci 

7. Rzemiosło usługowe bez warsztatów pojazdów 
mechanicznych i myjni samochodowych 

1mp/40 m² pow. ucytkowej 

8. Warsztaty pojazdów mechanicznych bez myjni 
samochodowych 

3mp/1 stanowisko naprawcze 

9. Myjnie samochodowe 2mp/1 stanowisko do mycia 
10. Małe obiekty sportu i rekreacji np. kluby 

fitness, siłownie  1mp/10 korzystaj>cych 
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6) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, stosuje się zaokrą-
glenie czę`ci uJamkowej: dla liczby mniejszej lub równej 0,5 - do 0, dla liczby większej od 0,5 - do 1; 

7) wymogi okre`lone w ust. 5 pkt 4 i 5 nie obowiązują w ”rzy”adku: 
a) adaptacji poddasza na cele mieszkalne, 

b) budowy, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego (takwe 
tymczasowego) itpŁ wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe mniejsze niw 2 miejsca postojowe, 

c) zagospodarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.); 

8) okre`lony na rysunku ”lanu ”rzebieg ciągu ”ieszego jest ”rzybliwony, do”uszcza się u`ci`lenie jego 
przebiegu na podstawie projektu budowlanego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, dróg osiedlowych i ciągów ”ieszych wyznaczają korytarze infrastruktury 
technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenuŁ Śo”uszcza się ”rowadzenie 
sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

2) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 
z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących do”uszczone ”lanem 

przeznaczenie terenu; 

3) zao”atrzenie w wodę ustala się z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy od 80 mm 

do 160 mm oraz z istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej o `rednicy 200 mm w ul. Ustowskiej 

zasilanej z magistrali wodociągowej o `rednicy 600 mm; 

4) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z zapewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”e-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

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

nie z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi; 

5) zao”atrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej niskiego ci`nienia o `rednicy od 25 mm 

do 180 mm zasilanej z istniejącej sieci gazowej o `rednicy 150 mm w ulicy Ustowskiej; 

6) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą kanalizacją sanitarną o `rednicy 0,2 m do istniejących 
przepom”owni `cieków i dalej rurociągiem tJocznym `cieków o `rednicy 80÷160 mm do oczyszczal-

ni `cieków ｭPomorzanyｬ; 
7) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją deszczową o `rednicy 0,3÷0,4 m 

”o”rzez istniejące i ”rojektowane kolektory deszczowe o `rednicy 0,6 m ze zrzutem do rzeki Bukowej 

po podczyszczeniu (separator, piaskownik); 

8) do”uszcza się zao”atrzenie w cie”Jo z ”rojektowanej sieci grzewczej ”odJączonej do istniejącej magi-

strali cie”lnej o `rednicy 2 x 800 mm w ul. Ustowskiej; 

9) zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: niskoemisyjne 

instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy it”Ł, energię elektryczną lub odnawialne uródJa 
energii jak: kolektory sJoneczne, ”ompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszczeL s”eJniają-
cych warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie z ”rze”i-

sami ”rawa geologicznego i górniczego; 
10) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i poddawanych przebudowie. Ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJnia-

jące uródJo cie”Ja; 
11) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i ”rojektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 

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

12) w obszarze objętym planem ”rzebiegają na”owietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego na”ięcia 
110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku ”lanu; 

13) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i ”rojektowanych sieci telekomunikacyjnych; 

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

nych ”osesjach, a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; 
15) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
16) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadze-

niu od”adów ”rzeznaczonych do odzysku; 
17) nowe i modernizowane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne; 

18) do”uszcza się lokalizacje inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w ”lanie funkcje; 
19) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: gazowa 25 mm, wodociągowa 

80 mm, kanalizacja `ciekowa 0,2 m, kanalizacja deszczowa 0,3 m; 
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20) do”uszcza się ”rzebudowę sieci infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów i ”rzebiegów 
w granicach wydzielonych terenów elementarnych. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny Z.N.1001.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalnaŁ Inwestycja celu ”ublicznegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obszar do zachowania w stanie naturalnym. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu, za wyjątkiem lokalizacji obiektów inwynieryjnych związanych z obsJugą 
techniczną cieku; 

2) czę`ć terenu objęta strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) teren ogólnodostę”nyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowej) i/lub Z.N.1027.KD.D (ul. Bluszczowej) 

oraz dróg wewnętrznych: ZŁNŁ1037ŁKŚW iłlub ZŁNŁ1045ŁKŚW; 
2) ustala się ciąg ”ieszy Jączący tereny: ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ i ZŁNŁ1027ŁKŚŁŚ, biegnący wzdJuw terenu 

ZŁNŁ1026ŁMN, orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego okre`lono na rysunku ”lanu; 
3) ustala się ciąg ”ieszy wzdJuw cieku Bukowa, orientacyjny ”rzebieg ciągu ”ieszego okre`lono na rysun-

ku planu; 

4) w ”rzy”adku realizacji ”rzej`cia kJadką dla ”ieszych ”rzez tereny kolejowe, do”uszcza się realizację 
ciągu ”ieszego Jączącego teren ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ z terenem kolejowym, w miejscu oznaczonym orien-

tacyjnie na rysunku planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy magistrali w nowej lokalizacji; 

3) napowietrzna elektroenergetyczna linia 110 kV z zasięgiem oddziaJywania linii, oznaczona na rysunku 
planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do”uszcza się skablowanie i budowę w nowej lokalizacjiŁ 

§ 8. Teren elementarny Z.N.1002.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
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5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1025.KD.D; 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ 

(ul. Darniowa). 

§ 9. Teren elementarny Z.N.1003.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ (ul. Darniowej) i/lub Z.N.1027.KD.D (ul. Krzewinkowej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowa), Z.N.1027.KD.D (ul. Krzewinkowa). 

§ 10. Teren elementarny Z.N.1004.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku planu; 
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5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek z zastrzeweniem pkt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ czę`ci dziaJki nr 34ł7 obręb 1072, na dwie dziaJki budowlane: 
a) o powierzchni min. 600 m2, 

b) o szeroko`ci frontu min. 20,0 m, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego 85°÷95°, 
d) pod warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ (ul. Darniowej) i/lub Z.N.1027.KD.D (ul. Krzewinkowej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowa), Z.N.1027.KD.D (ul. Krzewinkowa). 

§ 11. Teren elementarny Z.N.1005.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku planu; 

5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawy; 

6) obowiązuje zakaz zabudowy w pasie technicznym 8,0 m od osi magistrali wodociągowej, ”okazanej 
na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowa), Z.N.1048.KP. 

§ 12. Teren elementarny Z.N.1006.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) ustala się zamknięcia kompozycyjne: 

a) na osi terenu Z.N.1028.KD.D, 

b) na styku terenów ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ (ul. Darniowa) i Z.N.1027.KD.D (ul. Krzewinkowa), na dziaJce 
nr 113 obręb 1072, 

c) dla budynków stanowiących zamknięcia kom”ozycyjne do”uszcza się czę`ciowe (maksymalnie 

na 30% ”owierzchni zabudowy), ”odniesienie wysoko`ci zabudowy do 12,0 m, nie więcej niw 
3 kondygnacje; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
6) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ (ul. Darniowej) i/lub Z.N.1027.KD.D (ul. Krzewinkowej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowa), Z.N.1027.KD.D (ul. Krzewinkowa). 

§ 13. Teren elementarny Z.N.1007.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych piwnice, zjazdów do garawy; 

6) obowiązuje zakaz zabudowy w ”asie technicznym 8,0 m od osi magistrali wodociągowej, ”okazanej 
na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowej) i/lub Z.N.1028.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: 

Zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowa), Z.N.1028.KD.D, Z.N.1048.KP. 

§ 14. Teren elementarny Z.N.1008.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawy; 

6) obowiązuje zakaz zabudowy w ”asie technicznym 8,0 m od osi magistrali wodociągowej, ”okazanej 
na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowej) i/lub Z.N.1028.KD.D; 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowa), Z.N.1028.KD.D. 

§ 15. Teren elementarny Z.N.1009.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: usJugiŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej 4,5 m, nie więcej niw 1 kondygnacja nadziemna; 

3) budynki kryte dachami o dowolnych parametrach; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku planu; 

5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawy; 

6) obowiązuje zakaz zabudowy w pasie technicznym 8,0 m od osi magistrali wodociągowej, ”okazanej 
na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJkiŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków  wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ 

(ul. Darniowa). 

§ 16. Teren elementarny Z.N.1010.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalnaŁ Inwestycja celu ”ublicznegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obszar do zachowania w stanie naturalnym. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu, za wyjątkiem lokalizacji obiektów inwynieryjnych związanych z obsJugą 
techniczną cieku; 

2) czę`ć terenu objęta strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) teren ogólnodostę”nyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1033.KD.L, Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowej) i/lub Z.N.1028.KD.D; 

2) ustala się ciąg ”ieszy Jączący tereny: ZŁNŁ1047ŁKP, ZŁNŁ1028ŁKŚŁŚ i ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ, orientacyjny 
”rzebieg ciągu ”ieszego okre`lono na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy magistrali w nowej lokalizacji; 

3) czę`ć terenu w zasięgu oddziaJywania istniejącej na”owietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV, 

oznaczonej na rysunku planu; 

4) rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych ø 90 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy rurociągu w nowej lokalizacji. 

§ 17. Teren elementarny Z.N.1011.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalnaŁ Inwestycja celu ”ublicznegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obszar do zachowania w stanie naturalnym. 

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

Zakazuje się zabudowy terenuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) teren ogólnodostę”nyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowej) i/lub Z.N.1028.KD.D; 
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2) ustala się ciąg ”ieszy Jączący tereny: ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ i ZŁNŁ1028ŁKŚŁŚ, orientacyjny ”rzebieg ciągu 
”ieszego okre`lono na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej 

lokalizacji; 

2) magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy magistrali w nowej lokalizacji. 

§ 18. Teren elementarny Z.N.1012.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej. 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) ustala się zamknięcie kompozycyjne: 

a) na osi terenu ZŁNŁ1030ŁKŚŁŚ (sięgacza od ul. Bluszczowej), 

b) dla budynku stanowiącego zamknięcie kom”ozycyjne do”uszcza się czę`ciowe (maksymalnie na 

30% ”owierzchni zabudowy), ”odniesienie wysoko`ci zabudowy do 12,0 m, nie więcej niw 
3 kondygnacje; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
6) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: ZŁNŁ1031ŁKŚŁL (ul. Wysokiej/Iglastej) i/lub Z.N.1030.KD.D (ul. Bluszczowej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka), Z.N.1030.KD.D (ul. Bluszczowa), Z.N.1047.KP; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem skablowania i budowy w nowej 

lokalizacji, likwidacji lub ”rzeJowenia w tereny: ZŁNŁ1031ŁKŚŁL (ul. Wysoka), Z.N.1030.KD.D (ul. Blusz-

czowa). 

§ 19. Teren elementarny Z.N.1013.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) do”uszcza się lokalizację usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
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2) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej 12,0 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawy; 

6) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki zabytkowe, ”rzy 
ul. Bluszczowej 12 i 13 (zabudowa bliuniacza), wskazane na rysunku ”lanu; 

7) w budynkach przy ul. Bluszczowej 12 i 13: 

a) obowiązuje utrzymanie istniejącej kom”ozycji architektonicznej obiektów, w tym gabarytów wy-

soko`ciowych, formy i ceramicznego ”okrycia dachu naczóJkowego, kompozycji elewacji, formy 

stolarki, 

b) zakazuje się nadbudowy i dobudowy, 

c) zakazuje się zmiany liczby, wielko`ci i ksztaJtów otworów okiennych i drzwiowych w elewacji 
frontowej od strony ulicy, 

d) do”uszcza się od strony ulicy do`wietlenie ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJacioweŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek; 
2) ”ro”onowane ”rzyJączenia ”okazane na rysunku ”lanuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: ZŁNŁ1029ŁKŚŁŚ, ZŁNŁ1030ŁKŚŁŚ (ul. Bluszczowej) i/lub Z.N.1028.KD.D; 

2) obsJuga dziaJek o numerach: 134 i 84 z obrŁ 1072 ”o”rzez ”rzylegający do dziaJki nr 84 fragment 

dziaJki nr 132/4; 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1028.KD.D, Z.N.1029.KD.D (ul. Bluszczowa), Z.N.1030.KD.D (ul. Bluszczowa), Z.N.1047.KP. 

§ 20. Teren elementarny Z.N.1014.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliuniacza lub szeregowa; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej 12,0 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek; 
2) ”ro”onowane ”rzyJączenia ”okazane na rysunku ”lanuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1029.KD.D (ul. Bluszczowej), Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowej) i/lub 

Z.N.1028.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) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowa), Z.N.1028.KD.D, Z.N.1029.KD.D (ul. Bluszczowej), Z.N.1011.ZN; 

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

sieci w nowej lokalizacji; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji, budowy w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w tereny: ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ, ZŁNŁ1029ŁKŚŁŚŁ 

§ 21. Teren elementarny Z.N.1015.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej 12,0 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1029.KD.D, Z.N.1030.KD.D (ul. Bluszczowej) i/lub Z.N.1031.KD.L 

(ul. Wysokiej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1029.KD.D (ul. Bluszczowa), Z.N.1030.KD.D (ul. Bluszczowa), Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka), 

Z.N.1034.KP; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji, budowy w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ZŁNŁ1029ŁKŚŁŚŁ 

§ 22. Teren elementarny Z.N.1016.UD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: wJobek, ”rzedszkoleŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni terenu elementarnego; 

2) obowiązuje realizacja ”asa zieleni wysokiej o szeroko`ci minimum 2,5 m w miejscach pokazanych na 

rysunku planu. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego 20%; 

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

3) budynki kryte dachami dowolnymi; 
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4) do”uszcza się lokalizację sezonowych obiektów tymczasowych na ”otrzeby ”rzedszkolałwJobka 
o wysoko`ci maksymalnie 4,5 m, krytych dachem dwu- lub czterospadowym, o spadku minimum 

20 stopni; 

5) do czasu realizacji budynku ”rzedszkolałwJobka do”uszcza się lokalizację terenowych urządzeL s”or-

towych i rekreacyjnych z niezbędnymi dla ich obsJugi obiektami tymczasowymi i elementami maJej 
architektury; 

6) maksymalna Jączna ”owierzchnia zabudowy dla obiektów tymczasowych 100 m2; 

7) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
8) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1031.KD.L (ul. Wysokiej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenie Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka); 

2) do”uszcza się zao”atrzenie w cie”Jo z magistrali cieplnej w ulicy Ustowskiej. 

§ 23. Teren elementarny Z.N.1017.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi; 
2) do”uszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej lub bliuniaczejŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 

a) usJugowej 4,5 m, nie więcej niw 1 kondygnacja nadziemna, 

b) mieszkaniowej 12,0 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 

3) budynek kryty dachem: 

a) stromym, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usJugowej, 
b) ”Jaskim, w przypadku realizacji zabudowy usJugowej; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJkiŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1025.KD.D (ul. Bluszczowej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Bluszczowa), Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka); 
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2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji, budowy w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren ZŁNŁ1031ŁKŚŁLŁ 

§ 24. Teren elementarny Z.N.1018.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek z zastrzeweniem pkt 2); 

2) dopuszcza się ”odziaJ dziaJki nr 121 obręb 1072, na dwie dziaJki budowlane: 
a) o powierzchni min. 600 m2 

b) o szeroko`ci frontu min. 20 m, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego 85°÷95°, 
d) pod warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1025.KD.D (ul. Bluszczowej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Bluszczowa), Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka), Z.N.1037.KDW; 

2) sieć gazowa ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji; 

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

w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w tereny: ZŁNŁ1031ŁKŚŁL, ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ; 
4) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji, budowy w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren Z.N.1031.KD.L. 

§ 25. Teren elementarny Z.N.1019.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalnaŁ Inwestycja celu ”ublicznegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obszar do zachowania w stanie naturalnym. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu, za wyjątkiem lokalizacji obiektów inwynieryjnych związanych z obsJugą 
techniczną cieku; 

2) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) teren ogólnodostę”nyŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1033.KD.L. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna 15 kV, kanalizacja sanitarna ø 0,2 m i deszczowa ø 0,4 m oraz rurociąg 
tJoczny `cieków sanitarnych ø 160 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, z do-

puszczeniem budowy sieci i rurociągu tJocznego w nowej lokalizacji; 
2) istniejący kolektor deszczowy ø 0,6 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) napowietrzne elektroenergetyczne linie 110 kV z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku 
planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) rowy melioracyjne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

6) do”uszcza się budowę zbiornika retencyjnegoŁ 

§ 26. Teren elementarny Z.N.1020.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej 12,0 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1035.KD.D (ul. Stromej) i/lub Z.N.1031.KD.L (ul. Wysokiej) oraz 

z dróg wewnętrznych: ZŁNŁ1036ŁKŚW iłlub ZŁNŁ1032ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka), Z.N.1035.KD.D (ul. Stroma), Z.N.1032.KDW, Z.N.1036.KDW, 

Z.N.1024.ZN; 

2) sieci: gazowa ø 125 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) sieć wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i ”rzeJowenia 
w teren Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka); 

4) napowietrzne sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji lub ”rzeJowenia w teren ZŁNŁ1035ŁKŚŁŚ (ul. Stroma); 

5) czę`ć terenu w zasięgu oddziaJywania istniejącej na”owietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV, 

oznaczonej na rysunku planu. 
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§ 27. Teren elementarny Z.N.1021.MN: 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej 12,0 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych piwnice, zjazdów do garawy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek; 
2) ”ro”onowane ”rzyJączenia ”okazane na rysunku ”lanuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1029.KD.D, Z.N.1025.KD.D (ul. Bluszczowej) i/lub Z.N.1031.KD.L 

(ul. Wysokiej); 

2) do”uszcza się dojazd do za”lecza dziaJki nr 11ł1 z obrŁ 1072 z ciągu ”ieszego ZŁNŁ1034ŁKP; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowa), Z.N.1029.KD.D (ul. Bluszczowa), Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka), 

Z.N.1034.KP; 

2) napowietrzne sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji lub ”rzeJowenia w tereny: ZŁNŁ1031ŁKŚŁL (ul. Wysoka), Z.N.1029.KD.D 

(ul. Bluszczowa). 

§ 28. Teren elementarny Z.N.1022.MN: 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szerego-

wa; 

2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej 12,0 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek; 
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2) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki nr 82 obręb 1072 w celu ”rzyJączenia do sąsiednich nieruchomo`ci; 
3) ”ro”onowane ”rzyJączenia ”okazane na rysunku ”lanuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1031.KD.L (ul. Wysokiej) i/lub Z.N.1035.KD.D (ul. Stromej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka), Z.N.1035.KD.D (ul. Stroma); 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji lub ”rzeJowenia w teren ZŁNŁ1035ŁKŚŁŚ (ul. Stroma); 

3) na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

lub ”rzeJowenia w tereny: ZŁNŁ1031ŁKŚŁL (ul. Wysoka) Z.N.1035.KD.D (ul. Stroma). 

§ 29. Teren elementarny Z.N.1023.MN: 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 12,0 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawy; 

6) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek ”rzy ul. Stromej 

23, wskazany na rysunku planu: 

7) w budynku przy ul. Stromej 23: 

a) obowiązuje utrzymanie istniejącej kompozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wyso-

ko`ciowych, formy i rodzaju pokrycia dachu, kompozycji elewacji, wystroju architektonicznego, 

formy stolarkiŁ Obowiązuje zachowanie ksztaJtu dachu dwus”adowego z ”okryciem dachówką 
lub materiaJem dachówko”odobnym, utrzymanie w dachu liczby i formy wystawek, 

b) zakaz nadbudowy i dobudowy, 

c) zakazuje się zmiany liczby, wielko`ci i ksztaJtów otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach 
frontowych i elewacji szczytowej od strony ulic, 

d) od strony ulic do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
e) utrzymuje się symetryczną kom”ozycję elewacji frontowej i szczytowych budynku, 
f) utrzymuje się lub odtwarza detal architektoniczny. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z: ulicy Z.N.1035.KD.D (ul. Stromej) iłlub drogi wewnętrznej ZŁNŁ1036ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc postojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka), Z.N.1035.KD.D (ul. Stroma), Z.N.1036.KDW; 
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2) sieć gazowa ø 100 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, budowy sieci 

w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka). 

§ 30. Teren elementarny Z.N.1024.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalnaŁ Inwestycja celu ”ublicznegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obszar do zachowania w stanie naturalnym. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu, za wyjątkiem lokalizacji obiektów inwynieryjnych związanych z obsJugą 
techniczną cieku; 

2) czę`ć terenu objęta strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) teren ogólnodostę”nyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1033.KD.L. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

sieci w nowej lokalizacji; 

2) kanalizacja sanitarna ø 0,16 m i deszczowa ø 0,4 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

3) napowietrzna elektroenergetyczna linia 110 kV z zasięgiem oddziaJywania, oznaczona na rysunku 
planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 31. Teren elementarny Z.N.1025.KD.D - ul. Śarniowa i sięgacz 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,4 do 24,3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, chodnik minimum od strony zabudowy; 

2) sięgacz ulicy zakoLczony ”lacem do zawracania; 

3) do”uszcza się realizację sięgacza ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wyodrębniania jezdni 
i chodnikówŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, ru-

rociąg tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowych magistrali w terenie elementarnym; 
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3) napowietrzne sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

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

4) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 

deszczowa. 

§ 32. Teren elementarny Z.N.1026.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowej) i Z.N.1027.KD.D (ul. Krzewinkowej); 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
Z.N.1025.KD.D (ul. Darniowa), Z.N.1027.KD.D (ul. Krzewinkowa). 

§ 33. Teren elementarny Z.N.1027.KD.D - ul. Krzewinkowa 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,9 do 44,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) dopuszcza się realizację drogi w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); 
3) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej kana-

lizacji w terenie elementarnym; 
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2) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 

deszczowa. 

§ 34. Teren elementarny Z.N.1028.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagospodarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9,0 do 10,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

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

2) do”uszcza się realizację drogi w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); 
3) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych 

kanalizacji w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 

deszczowa. 

§ 35. Teren elementarny Z.N.1029.KD.D - ul. Bluszczowa 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 6,5 do 14,3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) napowietrzne sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 
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3) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetycznaŁ 

§ 36. Teren elementarny Z.N.1030.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,3 do 16,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ulica zakoLczona ”lacem do zawracania; 

3) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna; 

3) istniejąca sJu”owa stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - do likwidacji. 

§ 37. Teren elementarny Z.N.1031.KD.L (ul. Wysoka) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie na fragmentach ulicy zorganizowanej zieleni publicznej. 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 7,15 do 13,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa oraz rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) napowietrzne sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

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

3) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cieplnej. 
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§ 38. Teren elementarny Z.N.1032.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 7,1 do 21,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, jednostronny chodniki; 

2) do”uszcza się realizację drogi w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); 
3) droga zakoLczona ”lacem do zawracania; 

4) drogę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowych kanalizacji w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 39. Teren elementarny Z.N.1033.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) zakazuje się wprowadzania zagospodarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
3) czę`ć terenu objęta strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 do 28,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, rurociąg tJoczny 
`cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) kolektor deszczowy ø 0,6 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym; 

3) napowietrzna elektroenergetyczna linia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczona na rysunku 
planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) projektowana kanalizacja deszczowa. 
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§ 40. Teren elementarny Z.N.1034.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ciąg ”ieszy 
okre`lony w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 3,5 do 4,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Śo”uszcza się dojazd z ulicy ZŁNŁ1029ŁKŚŁŚ do za”lecza dziaJki nr 11/1 z obr. 1072. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

sieci w terenie elementarnym; 

2) na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 41. Teren elementarny Z.N.1035.KD.D - ul. Stroma 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 6,4 do 8,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) do”uszcza się realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); 
3) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym; 

2) napowietrzne sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

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

§ 42. Teren elementarny Z.N.1036.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Do”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 5,6 do 9,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja drogi w formie ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); 
2) drogę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowej sieci w terenie elementarnym. 

§ 43. Teren elementarny Z.N.1037.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni od strony zabudowy mieszkaniowej. 

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

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Śo”uszcza się ”rzekrój: jedna jezdnia z jednym pasem ruchu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: gazowa, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna linia telekomunikacyjna - do ”rzebudowy na linię kablową; 
3) ”rojektowana sieć elektroenergetyczna; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 44. Teren elementarny Z.N.1038.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: projektowana stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się bogaty ”rogram zieleni. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m, krytej dachem o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych 0 - 30 stopni; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
4) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawy; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od stację transforma-

torowąŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1025.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

§ 45. Teren elementarny Z.N.1039.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: projektowana stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się bogaty ”rogram zieleni. 

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

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m, krytej dachem o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych 0 - 30 stopni; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
4) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawy; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od stację transforma-

torowąŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga komunikacyjna z ulic: Z.N.1030.KD.D i/lub Z.N.1031.KD.L. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

§ 46. Teren elementarny Z.N.1040.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: przepom”ownia `cieków sanitarnychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ powierzchni biologicznie czynnej: 75% powierzchni terenu elementarnego. 

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

1) do”uszcza się wyJącznie lokalizację obiektów związanych z ”rzeznaczeniem terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam; 
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3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga komunikacyjna z ul. Ustowskiej, ”oJowonej ”oza obszarem planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Przepom”ownia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 47. Teren elementarny Z.N.1041.KPS,KND 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: przepom”ownia `cieków sanitarnych i ”odczyszczalnia wód o”adowychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni terenu elementarnego. 

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

1) do”uszcza się wyJącznie lokalizację obiektów związanych z ”rzeznaczeniem terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam; 

3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ”rze”om”ownię 
`cieków sanitarnych i ”odczyszczalnię wód o”adowychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1025.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) przepom”ownia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy magistrali w nowej lokalizacji; 

3) projektowana kanalizacja deszczowa wraz z piaskownikiem i separatorem. 

§ 48. Teren elementarny Z.N.1042.KND 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”odczyszczalnia wód o”adowychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 60% ”owierzchni terenu elementarnego. 

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

1) do”uszcza się wyJącznie lokalizację obiektów związanych z ”rzeznaczeniem terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam; 

3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się dokonywania ”odziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ”odczyszczalnię 
wód o”adowychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga komunikacyjna z ulicy Z.N.1033.KD.L. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Kolektor deszczowy ø 0,6 m wraz z piaskownikiem i separatorem - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy i remontu. 
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§ 49. Teren elementarny Z.N.1043.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: projektowana stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się bogaty ”rogram zieleni. 

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

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 m, krytej dachem o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych 0 - 30 stopni; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
4) nie”rzekraczalną linię zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalną dla wszystkich elemen-

tów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlają-
cych ”iwnice, zjazdów do garawy; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga komunikacyjna z drogi Z.N.1037.KDW. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

§ 50. Teren elementarny Z.N.1044.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ciąg ”ieszy 
okre`lony w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Obowiązuje ”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 3 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 51. Teren elementarny Z.N.1045.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się w”rowadzania zagos”odarowania tymczasowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,8 do 11,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

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

2) ustala się ciąg ”ieszy Jączący ciąg ”ieszy w terenie ZŁNŁ1001ŁZN i teren ZŁNŁ1025ŁKŚ, orientacyjny 
”rzebieg ciągu ”ieszego okre`lono na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej 

lokalizacji; 

2) przepust - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 52. Teren elementarny Z.N.1046.ZN: 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalnaŁ Inwestycja celu ”ublicznegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obszar do zachowania w stanie naturalnym. 

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

1) zakazuje się zabudowy terenu, za wyjątkiem lokalizacji obiektów inwynieryjnych związanych z obsJugą 
techniczną cieku; 

2) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) teren ogólnodostę”nyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga komunikacyjna z: ulic: Z.N.1033.KD.L, Z.N.1025.KD.D (ul. Śarniowej) iłlub drogi wewnętrznej 
Z.N.1036.KDW. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) przepusty - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) magistrala wodociągowa ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy magistrali w nowej lokalizacji. 

§ 53. Teren elementarny Z.N.1047.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ciąg ”ieszy 
okre`lony w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 3,0 m, zgodnie z rysunkiem planu 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Obowiązuje ”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 1,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz likwidacji; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 54. Teren elementarny Z.N.1048.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ciąg ”ieszy 
okre`lony w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 3,0 m, zgodnie z rysunkiem planu 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Obowiązuje ”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 1,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 55. Na obszarze objętym planem uchwalanym niniejszą uchwaJą traci moc: 

1) czę`ć zmiany Z.48 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina - uchwa-

lonej uchwaJą Nr XLIII/542/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Szcze-

ciLskiego Nr 9, poz. 57); 

2) czę`ć zmiany Z.49 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina - uchwa-

lonej uchwaJą Nr XLIII/542/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Szcze-

ciLskiego Nr 9, poz. 57); 

3) zmiana Z.59 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina - uchwalona 

uchwaJą Nr XLIII/542/98.Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. (Dz. Urz. Woj. SzczeciL-
skiego Nr 9, poz. 57); 

4) zmiana Z.87 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina - uchwalona 

uchwaJą Nr XVI/518/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachod-

niopomorskiego Nr 47, poz. 727). 

§ 56. 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 terenów objętych ”lanem, z zastrzeweniem pkt 2; 

2) 0% dla terenów komunalnych. 
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§ 57. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta SzczecinŁ 

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

jewództwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

Przewodniczący Rady: 
Bazyli Baran 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3860 ｦ Poz. 638 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIV/1111/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIV/1111/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIV/1111/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭUstowo-Bluszczowaｬ w Szczecinie 

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

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

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 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 tech-

nicznej, 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 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie 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 podziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w ro-

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic; 

3) na obszarze ”lanu w liniach rozgraniczających ulic wystę”ują istniejące sieci uzbrojenia ”odziemnego, 

które zrealizowane zostaJy jako zadanie wJasne gminy a ich parametry w ”eJni zabez”ieczają ”otrzeby 
realizacji planu. 

§ 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 Z.N.1001.ZN 

ZieleM naturalna. Budowa ci>gu pieszego, ł>cz>cego tereny: 
Z.N.1025.KD.D i Z.N.1027.KD.D, biegn>cego wzdłuc terenu 
Z.N.1026.MN. Budowa ci>gu pieszego wzdłuc cieku Bukowa. 
Budowa ci>gu pieszego, ł>cz>cego teren Z.N.1025.KD.D z terenem 
kolejowym. 

2 Z.N.1010.ZN 
ZieleM naturalna. Budowa ci>gu pieszego, ł>cz>cego tereny: 
Z.N.1047.KP, Z.N.1028.KD.D i Z.N.1025.KD.D. 

3 Z.N.1011.ZN 
ZieleM naturalna. Budowa ci>gu pieszego, ł>cz>cego tereny: 
Z.N.1028.KD.D i Z.N.1025.KD.D. 

4 Z.N.1025.KD.D 

Ulica dojazdowa, ul. Bluszczowa – istniej>ca, ul. Darniowa – 
projektowana. Budowa chodników w ul. Bluszczowej. Budowa 
ul. Darniowej. 
Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej. 

5 Z.N.1027.KD.D 

Ul. Krzewinkowa – projektowana ulica dojazdowa. Budowa nowej 
ulicy. 
Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej. 

6 Z.N.1028.KD.D 

Projektowana ulica dojazdowa, ł>cz>ca ul. Bluszczow> z 
ul. Darniow>. Budowa nowej ulicy. 
Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej. 
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7 Z.N.1029.KD.D Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej i elektroenergetycznej. 

8 Z.N.1030.KD.D 

Ul. Bluszczowa – czCWciowo istniej>ca ulica dojazdowa. Budowa 
siCgacza od ul. Bluszczowej. 
Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej i elektroenergetycznej. 
Likwidacja słupowej stacji transformatorowej. 

9 Z.N.1031.KD.L Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej i elektroenergetycznej. 

10 Z.N.1033.KD.L 
Projektowana ulica lokalna. Budowa nowej ulicy. 
Budowa kanalizacji deszczowej. 

11 Z.N.1034.KP Budowa ci>gu pieszego. 
12 Z.N.1037.KDW Budowa sieci elektroenergetycznej. 
13 Z.N.1038.E Budowa stacji transformatorowej. 
14 Z.N.1039.E Budowa stacji transformatorowej. 

15 Z.N.1041.KPS,KND 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z piaskownikiem i 
separatorem. 

16 Z.N.1043.E Budowa stacji transformatorowej. 
17 Z.N.1044.KP Budowa ci>gu pieszego. 
18 Z.N.1047.KP Budowa ci>gu pieszego. 
19 Z.N.1048.KP Budowa ci>gu pieszego. 

§ 3. O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce ko-

munalnej i o ochronie `rodowiskaŁ 

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

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

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

kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 

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 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta ”ŁnŁ: ｭWieloletni Program Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowejŁ 

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

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL 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 zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, 

z ”óuniejszymi zmianami), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w opar-

ciu 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. (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIV/1111/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego ｭUstowo - Bluszczowaｬ w Szczecinie 

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

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

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

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

Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭUstowo - Bluszczowaｬ 

w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 16 grudnia 2009 r. do 8 stycznia 2010 r. 

wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w ustalonym terminie do dnia 22 stycznia 

2010 r. 1 uwagę stanowiącą integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywszą uwagę w dniu 1 lutego 2010 r. 

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

Uwaga dotycząca terenów elementarnych Z.N.1025.KD.D i Z.N.1005.MN: 

1. Wprowadzenia zmiany ”rzebiegu linii regulacyjnej ulicy w obszarze dziaJek o numerach: 44 (odci-

nek od strony dziaJki 46), 46, 48, 53, 54 z obrębu 1068, dostosowując linię regulacyjną do obecnej gra-

nicy tych dziaJek, co będzie zgodne z ”rojektem inwestycji ”od nazwą ｭBudowa ulic: Darniowa - Krzewin-

kowa na osiedlu Ustowo w Szczecinieｬ ”rzygotowywanej obecnie ”rzez WIMŁ Granica obszaru objętego 
projektem, w o”arciu o który będzie realizowana inwestycja ”okrywa się z granicami włw dziaJekŁ 

Uwaga uwzględniona - Zmieniono linie rozgraniczające drogi ZŁNŁ1025ŁKŚŁŚ i terenu elementarnego 
Z.N.1005.MN w proponowanym zakresie. 
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UCHWAIA NR XLIV/1112/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZdroje-Walecznych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); 

Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVIII/467/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2008 r. 

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

Walecznychｬ w Szczecinie oraz zgodnie ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

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

uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭZdroje-Walecznychｬ w Szczecinie. 

  


