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UCHWAIA NR XLIX/529/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, 

w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino - Park Miejski. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 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), uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXI/186/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Gryfino, w ob-

rębach 3 i 5 miasta Gryfino - Park Miejski, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy i miasta Gryfinoｬ zatwierdzonym uchwaJą Nr XXI/183/08 

z dnia 29 lutego 2008 r., uchwala się miejscowy ”lan zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, 

w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino - Park Miejski. 

§ 2. 1. Plan miejscowy obejmuje obszar ”oJowony w obrębach nr 3 i 5 miasta Gryfino o powierzchni 

19,8754 ha, a granice ”lanu miejscowego wedJug rysunku ”lanu w skali 1:1000, ”oczynając od ”óJnocno-

wschodniego narownika obszaru ”lanu, wyznaczają kolejno: zachodnia granica terenów kolejowych (dzia-

Jek nr 162ł12 i 267ł7), ”oJudniowa granica dziaJki nr 163ł2, Jamana granica ”asa drogowego ul. Iokietka, 
”oJudniowa granica dziaJki nr 163ł1, wschodnia i ”óJnocna granica ”asa drogowego ul. Iuwyckiej (dziaJki 
nr 156), fragment ”oJudniowej granicy dziaJki nr 271, zachodnia, ”óJnocna i wschodnia granica ”asa dro-

gowego ul. BolesJawa Chrobrego, ”óJnocna granica ”asa drogowego ul. 1-go Maja, zachodnia i ”óJnocna 
granica pasa drogowego ul. Sprzymierzonych. 
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2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego  

  gminy i miasta Gryfinoｬ; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

  technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
  zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
zabudowy usJugowej, usJug s”ortu i rekreacji, zabudowy obsJugi komunikacji samochodowej i kolejowej, 

zieleni parkowej i izolacyjnej, komunikacji i infrastruktury technicznej. 

§ 3. Ustala się ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów oznaczonych symbolami: 

1) G3-55.MW.1 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 6; 

2) G3-55.MW.2 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 7; 

3) G3-55.MW.3 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 8; 

4) G3-55.MW.4, G3-55.MW.5, G3-55.MW.6 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 9; 

5) G3-55.MW.7, G3-55.MW.8, G3-55.MW.9, G3-55.MW.10 - tereny zabudowy  

mieszkaniowej wielorodzinnej § 10; 

6) G3-55.MW.11, G3-55.MW.12, G3-55.MW.13, G3-55.MW.14,  

G3-55.MW.15, G3-55.MW.16, G3-55.MW.17, G3-55.MW.18 - tereny zabudowy  

mieszkaniowej wielorodzinnej § 11; 

7) G5-55.MW.19 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 12; 

8) G5-55.MW.20 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 13; 

9) G3-55.MW/E.21 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i infrastruktury  

technicznej elektroenergetyki (istniejącej stacji transformatorowej) § 14; 

10) G3-55.MW.22, G3-55.MW.23 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 15; 

11) G3-55.U/E.24 - teren zabudowy usJugowej i infrastruktury technicznej elektroenergetyki  

(istniejącej stacji transformatorowej) § 16; 

12) G3-55.UO/US/KS.25 - teren zabudowy usJug o`wiaty, usJug s”ortu i rekreacji,  

obsJugi komunikacji § 17; 

13) G3-55.U.26, G3-55.U.27, G3-55.U.28, G3-55.U.29 - tereny zabudowy usJugowej § 18; 

14) G3-55.U.30 - teren zabudowy usJugowej § 19; 

15) G3-55.UK.31 - teren zabudowy usJug kultury § 20; 

16) G3-55.U.32 - teren zabudowy usJugowej § 21; 

17) G3-55.U.33 - teren zabudowy usJugowej § 22; 

18) G5-55.U.34 - teren zabudowy usJugowej § 23; 

19) G3-55.U.35, G5-55.U.36, G5-55.U.37 - tereny zabudowy usJugowej § 24; 

20) G3-55.KS/KK.38 - teren obsJugi komunikacji (dworzec autobusowy komunikacji  

publicznej i dworzec kolejowy) § 25; 

21) G3-55.KS.39 - teren obsJugi komunikacji (”arking) § 26; 

22) G3-55.KS.40 - teren obsJugi komunikacji (zes”óJ garawy) § 27; 

23) G5-55.KS/ZI.41 - teren obsJugi komunikacji i zieleni izolacyjnej (”arking lub zes”óJ garawy) § 28; 

24) G3-55.US.42 - teren usJug s”ortu i rekreacji § 29; 

25) G3-55.ZP.43, G3-55.ZP.44 - tereny zieleni parkowej § 30; 

26) G3-55.ZI.45, G3-55.ZI.46, G3-55.ZI.47, G3-55.ZI.48, G5-55.ZI.49 - tereny zieleni  

izolacyjnej § 31; 

27) G5-55.E.50 - teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki (istniejącej stacji  

transformatorowej) § 32; 

28) G3-55.G.51 - teren infrastruktury technicznej gazownictwa (istniejącej stacji  

redukcyjnej gazu) § 33; 

29) G3-55.E/W/UP.52 - teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki, wodociągów,  

s”ecjalnego ”rzeznaczenia oraz usJug ”ublicznych (szaletu ”ublicznego) § 34; 

30) G3-55.KD.G1 - droga ”ubliczna krajowałwojewódzka § 35; 

31) G3-55.KD.G2/Z2 - droga publiczna krajowa/powiatowa § 36; 

32) G3-55.KD.Z3 - droga publiczna powiatowa § 37; 

33) G3-55.KD.L4 - droga publiczna powiatowa § 38; 
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34) G3-55.KD.L5 - droga publiczna powiatowa § 39; 

35) G3-55.KD.L6 - droga publiczna powiatowa § 40; 

36) G3-55.KD.D7 - droga publiczna gminna § 41; 

37) G3-55.KD.D8, G5-55.KD.D9, G5-55.KD.D10 - drogi publiczne gminne § 42; 

38) G5-55.KD.D11 - droga publiczna gminna § 43; 

39) G3-55.KPj.12 - ciąg ”ieszojezdny § 44; 

40) G3-55.KPj.13, G3-55.KPj.14, G3-55.KPj.15 - ciągi ”ieszojezdne § 45; 

41) G3-55.KPj.16, G3-55.KPj.17, G5-55.KPj.18, G5-55.KPj.19 - ciąg ”ieszojezdny § 46; 

42) G3-55.KR.20 - `ciewka rowerowa § 47; 

43) G3-55.KP.21 - ciąg ”ieszy § 48; 

44) G3-55.KP.22 - ciąg ”ieszy § 49. 

§ 4. Ustala się nastę”ujące ”owiązania dróg ”ublicznych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym: 

1) odcinki drogi ”ublicznej krajowej klasy G (gJówne) oznaczone w ”lanie symbolami G3-55.KD.G1, G3-

55.KD.G2/Z2 - od ”óJnocy i ”oJudnia wJączone w dalszy ”rzebieg drogi krajowej nr 31; 

2) odcinek drogi publicznej powiatowej klasy Z (zbiorczej) oznaczony w planie symbolami G3-55.KD.Z3 - 

od wschodu wJączony w dalszy ”rzebiegi drogi ”owiatowej nr 1356Z poza obszarem planu; 

3) odcinek drogi publicznej powiatowej klasy L (lokalnej) oznaczony w planie symbolami G3-55.KD.L5 - 

od ”óJnocy wJączony w dalszy ”rzebiegi drogi ”owiatowej nr 1492Z poza obszarem planu. 

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez to stosunek sumy ”owierzchni zabudowy 
wszystkich budynków istniejących i ”rojektowanych na danej dziaJce budowlanej - do powierzchni tej 

dziaJki budowlanej; 
2) ”oJaciach gJównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne ”oJacie dachowe, których ”owierzchnia 

jest największa; 

3) kalenicy gJównej - rozumie się ”rzez to kalenicę utworzoną ”rzez ”oJacie gJówne; 

4) obowiązującej linii zabudowy - rozumie się linię, na której musi być usytuowany fragment elewacji 
frontowej stanowiący co najmniej 80% ”owierzchni tej elewacji; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienników, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, scho-

dów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci ”odziemnych budynków; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię wyznaczającą obszar, na którym do”uszcza się 
sytuowanie budynków; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienni-

ków, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, 
czę`ci ”odziemnych budynków; 

6) wysoko`ci elewacji frontowej - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu 
”rzed elewacją frontową do ”oziomu oka”u ”oJaci gJównych lub do górnej krawędzi attyki kryjącej 
s”adek ”oJaci; 

7) wysoko`ci budynku - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu ”rzed elewacją 

frontową do kalenicy gJównej lub do górnej krawędzi attyki kryjącej s”adek ”oJaciŁ 
 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§Ł6. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.MW.1 o powierzchni 0,4554 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

2) 

DopuszczaŁsięŁ lokalizacjęŁuzupe=niającejŁzabudowyŁus=ugowejŁwŁbudynkachŁodrębnychŁ lubŁ
lokalizacjęŁ wbudowanejŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ wŁ budynkachŁ mieszkalnychŁ - zŁ wy=ączeniemŁ ro-

dzajówŁ przedsięwzięć,Ł dlaŁ którychŁ obowiązekŁ sporządzeniaŁ raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ Vro-

dowiskoŁ jestŁ wymaganyŁ bąduŁ moweŁ byćŁ wymaganyŁ orazŁ podŁ warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ
uwytkowaŁfunkcjiŁus=ugowejŁnieŁprzekroczyŁ40Ł%ŁpowierzchniŁfunkcjiŁmieszkalnej. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 

UstalaŁsięŁobowiązująceŁ linieŁzabudowyŁwŁodleg=oVciŁ2ŁmŁodŁ liniiŁ rozgraniczającychŁ teren - 

wed=ugŁ rysunkuŁ planuŁ orazŁ wŁ liniiŁ elewacjiŁ frontowychŁ obiektówŁ oŁ walorachŁ zabytkowychŁ
wskazanychŁdoŁzachowaniaŁlubŁobiektówŁmowliwychŁdoŁzachowania. 

2) 
IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁpięciu,ŁwŁtymŁpiątaŁkondygnacjaŁmusiŁ
byćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ1ŚŁm. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ14Łm. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 
PoziomŁ wejVćŁ doŁ lokaliŁ us=ugowychŁ nieŁ moweŁ byćŁ wyniesionyŁ ponadŁ poziomŁ przyleg=egoŁ
chodnikaŁwięcejŁniwŁ0,15Łm. 

7) 

WŁ nowychŁ obiektachŁ obowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ
nachyleniuŁpo=aciŁg=ównychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁwystępieŁokapówŁ - do 1 m, 

maksymalnymŁ występieŁ nawisówŁ - doŁ 0,5Ł m.Ł DopuszczaŁ sięŁ stosowanieŁ naczó=kówŁ orazŁ
lukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,Ł
aŁ takweŁ po=aciŁ dachowychŁ oŁ dowolnymŁ nachyleniuŁ nadŁ lukarnami,Ł wykuszami,Ł tarasamiŁ iŁ
wejVciami. 

8) 

WŁ obiektachŁ istniejących,Ł oznaczonychŁ wŁ planieŁ jakoŁ obiektyŁ mowliweŁ doŁ zachowania,Ł wŁ
przypadkuŁichŁprzebudowy,ŁnadbudowyŁlubŁrozbudowy,ŁdopuszczaŁsięŁutrzymanieŁistniejącejŁ
wysokoVciŁbudynku,ŁwysokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁiŁgeometriiŁdachu. 

9) 

WŁobiektachŁistniejących,ŁnieŁoznaczonychŁwŁplanieŁwŁsposóbŁszczególny,ŁwŁprzypadkuŁichŁ
przebudowy,ŁnadbudowyŁ lubŁrozbudowy,ŁobowiązująŁzasadyŁkszta=towaniaŁzabudowyŁokre-

VloneŁwŁpktŁ1,Ł2,Ł3,Ł4,Ł5,Ł6ŁiŁ7. 

10) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

11) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ55Ł%. 

12) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

13) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającejŁ1,7Łm. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującego podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdejŁ zŁ
wyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ10 m, 

b) powierzchniŁnieŁmniejszejŁniw 200 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁ iŁ konserwacjiŁ historycznegoŁuk=aduŁprzestrzennegoŁorazŁbudynkówŁwpisa-

nychŁdoŁgminnejŁewidencjiŁzabytkówŁlubŁbudynkówŁoŁwalorachŁzabytkowych, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁ nowychŁ budynkówŁ mieszkalnychŁ naŁ obowiązującejŁ liniiŁ zabudowyŁ orazŁ utrzy-

mania zwartej zabudowy pierzejowej. 
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3) 

WŁbudynkuŁwpisanymŁdoŁgminnejŁewidencjiŁzabytkówŁ(ul.ŁNiepodleg=oVciŁ20),ŁoznaczonymŁ
naŁrysunkuŁplanuŁwŁsposóbŁszczególny,ŁochronieŁpodlegaŁforma architektoniczna budynku, 

wŁtymŁwŁelewacjiŁfrontowejśŁwysokoVć,ŁgabarytyŁotworówŁokiennychŁiŁdrzwiowychŁorazŁdetalŁ
architektoniczny. W przypadku przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku, dopuszcza 

sięŁ zastąpienieŁ dachuŁ jednospadowegoŁ dachemŁ coŁ najmniejŁ dwuspadowymŁ orazŁ montawŁ
okienŁpo=aciowych. 

4) 

WŁbudynkuŁoŁwalorachŁzabytkowychŁ(ul.ŁNiepodleg=oVciŁ18),ŁoznaczonymŁnaŁrysunkuŁplanuŁ
wŁsposóbŁszczególny,ŁochronieŁpodlegaŁformaŁarchitektonicznaŁbudynku,ŁwŁtymŁformaŁdachuŁ
zŁsygnaturką,ŁaŁwŁelewacjiŁ frontowejśŁwysokoVć,ŁgabarytyŁotworówŁokiennychŁ iŁdrzwiowychŁ
oraz detal architektoniczny.  

5) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

6) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

7) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadku prowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 

Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁdojazdówŁ iŁdojVćŁwewnątrzŁ terenuŁzŁdrógŁoznaczonychŁsymbolamiŁ
G3-55.KD.L4, G3-55.KD.L6Ł lubŁ zŁ ciąguŁ pieszojezdnegoŁ oznaczonegoŁ symbolemŁ G3-

55.KPj.12. 

2) ŻaopatrzenieŁus=ugŁ- wy=ącznieŁzŁprzyleg=ychŁdrógŁpublicznychŁlubŁzŁciąguŁpieszojezdnego. 

3) 

WŁ granicachŁ terenuŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji mieszkaniowej - 1ŁmiejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ1ŁnoweŁmieszkanie, 
b) dlaŁfunkcjiŁus=ugowejŁ- 1ŁmiejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ50 m2 nowej powierzchniŁuwytko-

wej. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - do sieci kanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
system z uwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 
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§Ł7. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.MW.2 o powierzchni 0,1253 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

2) 

DopuszczaŁsięŁ lokalizację uzupe=niającejŁzabudowyŁus=ugowejŁwŁbudynkachŁodrębnychŁ lubŁ
lokalizacjęŁ wbudowanejŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ wŁ budynkachŁ mieszkalnychŁ - zŁ wy=ączeniemŁ ro-

dzajówŁ przedsięwzięć,Ł dlaŁ którychŁ obowiązekŁ sporządzeniaŁ raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ Vro-

dowiskoŁ jestŁ wymaganyŁ bądu moweŁ byćŁ wymaganyŁ orazŁ podŁ warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ
uwytkowaŁfunkcjiŁus=ugowejŁnieŁprzekroczyŁ25Ł%ŁpowierzchniŁfunkcjiŁmieszkalnej. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 
UstalaŁsięŁobowiązująceŁlinieŁzabudowyŁ - wed=ugŁrysunkuŁplanu oraz w linii elewacji fronto-

wejŁobiektuŁwskazanegoŁjakoŁobiektŁmowliwyŁdoŁzachowania. 

2) 
IloVćŁ kondygnacjiŁ nadziemnychŁ nieŁ moweŁ przekraczaćŁ szeVciu,Ł wŁ tymŁ szóstaŁ kondygnacjaŁ
musiŁbyćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynków nieŁmoweŁprzekraczaćŁ21 m. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ18Łm. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 
PoziomŁ wejVćŁ doŁ lokaliŁ us=ugowychŁ nieŁ moweŁ byćŁ wyniesionyŁ ponadŁ poziomŁ przyleg=egoŁ
chodnikaŁwięcejŁniwŁ0,15Łm. 

7) 

WŁ nowychŁ obiektachŁ obowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ
nachyleniuŁpo=aciŁg=ównychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁwystępieŁokapówŁ - do 1 m, 

maksymalnymŁ występieŁ nawisówŁ - doŁ 0,5Ł m.Ł DopuszczaŁ sięŁ stosowanieŁ naczó=kówŁ orazŁ
lukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,Ł
aŁ takweŁ po=aciŁ dachowychŁ oŁ dowolnymŁ nachyleniuŁ nadŁ lukarnami,Ł wykuszami,Ł tarasamiŁ iŁ
wejVciami. 

8) 

WŁobiekcieŁ istniejącym,ŁoznaczonymŁwŁplanieŁ jakoŁobiektŁmowliwyŁdoŁzachowania,ŁwŁprzy-

padkuŁ jegoŁ przebudowy,Ł nadbudowyŁ lubŁ rozbudowy,Ł dopuszczaŁ sięŁ utrzymanieŁ istniejącejŁ
wysokoVciŁelewacjiŁfrontowej. 

9) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

10) 
Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadówŁ komunalnychŁ musiŁ byćŁ zgodnaŁ zŁ przepisamiŁ
odrębnymiŁ椴 wŁstosunkuŁdoŁterenówŁsąsiednich. 

11) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ70Ł%. 

12) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

13) 
Na liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającejŁ1,7Łm. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdejŁ zŁ
wyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ10 m, 

b) powierzchniŁnieŁmniejszejŁniwŁ200 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 
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5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁiŁkonserwacjiŁhistorycznegoŁuk=aduŁprzestrzennego, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁ nowychŁ budynkówŁ mieszkalnychŁ naŁ obowiązującejŁ liniiŁ zabudowyŁ orazŁ prze-

kszta=ce?ŁprzestrzennychŁwŁkierunkuŁzwartejŁzabudowyŁpierzejowej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGI 

KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrógŁoznaczonychŁsymbolamiŁG3-55.KD.L4, G3-55.KD.L6 

lubŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj12. 

2) 
ObowiązujeŁzakazŁzaopatrzenieŁus=ugŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-

55.KPj12. 

3) 

WŁ granicachŁ terenuŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ1ŁnoweŁmieszkanie, 
b) dlaŁfunkcjiŁus=ugowejŁ- 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ50 m2 nowej powierzchniŁuwytko-

wej. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnie z przepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - do sieci kanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 
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§Ł8. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.MW.3 o powierzchni 0,2507 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

2) 

DopuszczaŁsięŁ lokalizacjęŁuzupe=niającejŁzabudowyŁus=ugowejŁwŁbudynkachŁodrębnychŁ lubŁ
lokalizacjęŁ wbudowanejŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ wŁ budynkachŁ mieszkalnychŁ - zŁ wy=ączeniemŁ ro-

dzajówŁ przedsięwzięć,Ł dlaŁ którychŁ obowiązekŁ sporządzeniaŁ raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ Vro-

dowisko jest wymaganyŁ bąduŁ moweŁ byćŁ wymaganyŁ orazŁ podŁ warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ
uwytkowaŁfunkcjiŁus=ugowejŁnieŁprzekroczyŁ25Ł%ŁpowierzchniŁfunkcjiŁmieszkalnej. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 
UstalaŁsięŁobowiązująceŁlinieŁzabudowyŁ - wed=ugŁrysunku planu oraz w linii elewacji fronto-

wychŁobiektówŁwskazanychŁjakoŁobiektyŁmowliweŁdoŁzachowania. 

2) 
ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁwŁkondygnacjiŁparteruŁwŁmiejscachŁistniejącychŁprzejVćŁiŁprze-

jazdów. 

3) 
IloVćŁ kondygnacjiŁ nadziemnychŁ nieŁ moweŁ przekraczaćŁ szeVciu,Ł wŁ tymŁ szóstaŁ kondygnacjaŁ
musiŁbyćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

4) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ21 m. 

5) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ18Łm. 

6) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

7) 
PoziomŁ wejVćŁ doŁ lokaliŁ us=ugowychŁ nieŁ moweŁ byćŁ wyniesionyŁ ponadŁ poziomŁ przyleg=egoŁ
chodnikaŁwięcejŁniwŁ0,15Łm. 

8) 

WŁ nowychŁ obiektachŁ obowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ
nachyleniuŁpo=aciŁg=ównychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni, maksymalnymŁwystępieŁokapówŁ - do 1 m, 

maksymalnymŁ występieŁ nawisówŁ - doŁ 0,5Ł m.Ł DopuszczaŁ sięŁ stosowanieŁ naczó=kówŁ orazŁ
lukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,Ł
aŁ takweŁ po=aciŁ dachowychŁ oŁ dowolnymŁ nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i 

wejVciami. 

9) 

WŁ obiektachŁ istniejących,Ł oznaczonychŁ wŁ planieŁ jakoŁ obiektyŁ mowliweŁ doŁ zachowania,Ł wŁ
przypadkuŁichŁprzebudowy,ŁnadbudowyŁlubŁrozbudowy,ŁdopuszczaŁsięŁutrzymanieŁistniejącejŁ
wysokoVciŁelewacjiŁfrontowej. 

10) 

WŁobiektachŁistniejących,ŁnieŁoznaczonychŁwŁplanieŁwŁsposóbŁszczególny,ŁwŁprzypadkuŁichŁ
przebudowy,ŁnadbudowyŁ lubŁrozbudowy,ŁobowiązująŁzasadyŁkszta=towaniaŁzabudowyŁokre-

VloneŁwŁpktŁ1,Ł2,Ł3,Ł4,Ł5,Ł6,Ł7ŁiŁ8. 

11) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

12) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ75Ł%. 

13) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ10Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

14) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającejŁ1,7Łm. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdejŁ zŁ
wyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ10 m, 

b) powierzchni nie mniejszejŁniwŁ200 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 
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5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenu z zachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁiŁkonserwacjiŁhistorycznegoŁuk=aduŁprzestrzennego, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁ nowychŁ budynkówŁ mieszkalnychŁ naŁ obowiązującejŁ liniiŁ zabudowyŁ orazŁ prze-

kszta=ce?ŁprzestrzennychŁwŁkierunkuŁzwartejŁzabudowyŁpierzejowej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
Na terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrógŁoznaczonych symbolami G3-55.KD.G1, G3-55.KD.D7 

lubŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj12. 

2) 
ObowiązujeŁzakazŁzaopatrzenieŁus=ugŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-

55.KPj12. 

3) 

WŁ granicachŁ terenuŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ1ŁnoweŁmieszkanie, 
b) dlaŁfunkcjiŁus=ugowejŁ- 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ50 m2 nowejŁpowierzchniŁuwytko-

wej. 

4) 

ObowiązujeŁzapewnienieŁnaŁzasadzieŁs=uwebnoVci,ŁpublicznegoŁprzejazduŁiŁprzejVciaŁpomię-
dzyŁ drogamiŁ lubŁ ciągamiŁ pieszojezdnymiŁ oznaczonymiŁ symbolamiŁ G3-55.KD.G1, G3-

55.KD.D7, G3-55.KPj.13, G3-55.KPj.14. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - z sieci wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ - z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnych na gminne wysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0 % wzrostu wartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 
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§ŁŚ. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.MW.4 o powierzchni 0,2739 ha. 

2) -55.MW.5 o powierzchni 0,1538 ha. 

3) -55.MW.6 o powierzchni 0,1294 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 

1) TerenyŁprzeznaczoneŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

2) 

DopuszczaŁsięŁ lokalizacjęŁuzupe=niającejŁzabudowyŁus=ugowejŁwŁbudynkachŁodrębnychŁ lubŁ
lokalizacjęŁ wbudowanejŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ wŁ budynkachŁ mieszkalnychŁ - zŁ wy=ączeniemŁ ro-

dzajówŁ przedsięwzięć,Ł dlaŁ którychŁ obowiązekŁ sporządzeniaŁ raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ Vro-

dowiskoŁ jestŁ wymaganyŁ bąduŁ moweŁ byćŁ wymaganyŁ orazŁ podŁ warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ
uwytkowaŁfunkcjiŁus=ugowejŁnieŁprzekroczyŁ20Ł%ŁpowierzchniŁfunkcjiŁmieszkalnej. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIAŁTERENÓW 

1) 
UstalaŁsięŁobowiązująceŁlinieŁzabudowyŁ - wed=ugŁrysunkuŁplanuŁorazŁwŁlinii elewacji fronto-

wychŁobiektówŁwskazanychŁjakoŁobiektyŁmowliweŁdoŁzachowania. 

2) 
IloVćŁ kondygnacjiŁ nadziemnychŁ nieŁ moweŁ przekraczaćŁ szeVciu,Ł wŁ tymŁ szóstaŁ kondygnacjaŁ
musiŁbyćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ21 m. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ18Łm. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 
PoziomŁ wejVćŁ doŁ lokaliŁ us=ugowychŁ nieŁ moweŁ byćŁ wyniesionyŁ ponadŁ poziomŁ przyleg=egoŁ
chodnikaŁwięcejŁniwŁ0,15 m. 

7) 

WŁ nowychŁ obiektachŁ obowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ
nachyleniuŁpo=aciŁg=ównychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁwystępieŁokapówŁ - do 1 m, 

maksymalnymŁ występieŁ nawisówŁ - doŁ 0,5Ł m.Ł DopuszczaŁ sięŁ stosowanieŁ naczó=kówŁ orazŁ
lukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,Ł
aŁ takweŁ po=aciŁ dachowychŁ oŁ dowolnymŁ nachyleniuŁ nadŁ lukarnami,Ł wykuszami,Ł tarasamiŁ iŁ
wejVciami. 

8) 

WŁ obiektachŁ istniejących,Ł oznaczonychŁ wŁ planieŁ jakoŁ obiektyŁ mowliwe do zachowania, w 

przypadkuŁichŁprzebudowy,ŁnadbudowyŁlubŁrozbudowy,ŁdopuszczaŁsięŁutrzymanieŁistniejącejŁ
wysokoVciŁelewacjiŁfrontowej. 

9) 

WŁobiektachŁistniejących,ŁnieŁoznaczonychŁwŁplanieŁwŁsposóbŁszczególny,ŁwŁprzypadkuŁichŁ
przebudowy, nadbudowy lubŁrozbudowy,ŁobowiązująŁzasadyŁkszta=towaniaŁzabudowyŁokre-

VloneŁwŁpktŁ1,Ł2,Ł3,Ł4,Ł5,Ł6ŁiŁ7. 

10) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł z wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

11) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ55Ł%. 

12) Powierzchnia biologicznie czynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

13) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającejŁ1,7Łm. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

1) 

NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁfragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 
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iŁŻABźTKÓW 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁiŁkonserwacjiŁhistorycznegoŁuk=aduŁprzestrzennego, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁ nowychŁ budynkówŁ mieszkalnychŁ naŁ obowiązującejŁ liniiŁ zabudowyŁ orazŁ prze-

kszta=ce?ŁprzestrzennychŁwŁkierunkuŁzwartejŁzabudowyŁpierzejowej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskich zŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochrony 

zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ terenówŁ zŁ drógŁ oznaczonychŁ symbolamiŁ G3-55.KD.G2/Z2, G3-

55.KD.L6, G3-55.KD.D7ŁlubŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj13. 

2) 

WŁ granicachŁ terenówŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ1ŁnoweŁmieszkanie, 
b) dlaŁfunkcjiŁus=ugowejŁ- 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ50 m2 nowejŁpowierzchniŁuwytko-

wej. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERYJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

7) 
LokalizacjeŁ miejscŁ gromadzeniaŁ odpadówŁ komunalnychŁ musząŁ byćŁ zgodneŁ zŁ przepisamiŁ
odrębnymiŁ椴 wŁstosunkuŁdoŁterenówŁsąsiednich. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTYCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 

b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 

§Ł10. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.MW.7 o powierzchni 0,0539 ha. 

2) -55.MW.8 o powierzchni 0,0722 ha. 
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3) -55.MW.9 o powierzchni 0,0760 ha. 

4) -55.MW.10 o powierzchni 0,0772 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 

1) TerenyŁprzeznaczoneŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

2) 

DopuszczaŁsięŁ lokalizacjęŁuzupe=niającejŁzabudowyŁus=ugowej wŁbudynkachŁodrębnychŁ lubŁ
lokalizacjęŁ wbudowanejŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ wŁ budynkachŁ mieszkalnychŁ - zŁ wy=ączeniemŁ ro-

dzajówŁ przedsięwzięć,Ł dlaŁ którychŁ obowiązekŁ sporządzeniaŁ raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ Vro-

dowiskoŁ jestŁ wymaganyŁ bąduŁ moweŁ byćŁ wymaganyŁ orazŁ podŁ warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ
uwytkowaŁfunkcjiŁus=ugowejŁnieŁprzekroczyŁ20Ł%ŁpowierzchniŁfunkcjiŁmieszkalnej. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIAŁTERENÓW 

1) 
UstalaŁsięŁnieprzekraczalneŁlinieŁzabudowyŁwed=ugŁrysunkuŁplanuŁiŁobowiązująceŁlinieŁzabu-

dowy - wŁliniiŁelewacjiŁobiektówŁwskazanychŁjakoŁobiektyŁmowliweŁdoŁzachowania. 

2) 
IloVćŁ kondygnacjiŁ nadziemnychŁ nieŁ moweŁ przekraczaćŁ szeVciu,Ł wŁ tymŁ szóstaŁ kondygnacjaŁ
musiŁbyćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ21 m. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ18Łm. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 
PoziomŁ wejVćŁ doŁ lokaliŁ us=ugowychŁ nieŁ moweŁ byćŁ wyniesionyŁ ponadŁ poziomŁ przyleg=egoŁ
chodnikaŁwięcejŁniwŁ0,15Łm. 

7) 

WŁ nowychŁ obiektachŁ obowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ
nachyleniuŁpo=aciŁg=ównychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁwystępieŁokapówŁ - do 1 m, 

maksymalnymŁ występieŁ nawisówŁ - doŁ 0,5Ł m.Ł DopuszczaŁ sięŁ stosowanieŁ naczó=kówŁ orazŁ
lukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,Ł
aŁ takweŁ po=aciŁ dachowychŁ oŁ dowolnymŁ nachyleniuŁ nadŁ lukarnami,Ł wykuszami,Ł tarasamiŁ iŁ
wejVciami. 

8) 

WŁ obiektachŁ istniejących,Ł oznaczonychŁ wŁ planieŁ jakoŁ obiektyŁ mowliwe do zachowania, w 

przypadkuŁichŁprzebudowy,ŁnadbudowyŁlubŁrozbudowy,ŁdopuszczaŁsięŁutrzymanieŁistniejącejŁ
wysokoVciŁelewacjiŁfrontowej. 

9) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

10) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ60Ł%. 

11) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

12) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającej 1,7 m. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁfragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁiŁkonserwacjiŁhistorycznegoŁuk=aduŁprzestrzennego, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁ nowychŁ budynkówŁ mieszkalnychŁ naŁ obowiązującejŁ liniiŁ zabudowyŁ orazŁ prze-

kszta=ce?ŁprzestrzennychŁwŁkierunkuŁzwartejŁzabudowyŁpierzejowej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 
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4) 
NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁ"WŁIII"Ł (ograniczonejŁochronyŁkonserwatorskiejŁstanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
prac ziemnych, na zasadach okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ terenówŁ zŁ drógŁ oznaczonychŁ symbolamiŁ G3-55.KD.G2/Z2, G3-

55.KD.L6ŁlubŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj13. 

2) 

W granicachŁ terenówŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji mieszkaniowej - 1ŁmiejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ1ŁnoweŁmieszkanie, 
b) dlaŁfunkcjiŁus=ugowejŁ- 1ŁmiejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ50 m2 nowejŁpowierzchniŁuwytko-

wej. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - do sieci kanalizacji deszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

7) 
LokalizacjeŁ miejscŁ gromadzeniaŁ odpadówŁ komunalnychŁ musząŁ byćŁ zgodneŁ zŁ przepisamiŁ
odrębnymiŁ椴 wŁstosunkuŁdoŁterenówŁsąsiednich. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWA S<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dla nieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 

 

§Ł11. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.MW.11 o powierzchni 0,1022 ha. 

2) -55.MW.12 o powierzchni 0,1015 ha. 

3) -55.MW.13 o powierzchni 0,1099 ha. 

4) -55.MW.14 o powierzchni 0,1255 ha. 

5) -55.MW.15 o powierzchni 0,1148 ha. 

6) -55.MW.16 o powierzchni 0,1453 ha. 

7) -55.MW.17 o powierzchni 0,1543 ha. 

8) -55.MW.18 o powierzchni 0,1532 ha. 
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2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 

1) TerenyŁprzeznaczoneŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

2) 

DopuszczaŁ sięŁ lokalizacjęŁ uzupe=niającej,Ł wbudowanejŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ wŁ budynkachŁ
mieszkalnych - zŁwy=ączeniemŁrodzajówŁprzedsięwzięć,ŁdlaŁktórychŁobowiązekŁsporządzeniaŁ
raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ VrodowiskoŁ jestŁ wymaganyŁ bąduŁ moweŁ byćŁ wymaganyŁ orazŁ podŁ
warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ uwytkowaŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ nieŁ przekroczyŁ 20Ł %Ł powierzchniŁ
funkcji mieszkalnej. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIAŁTERENÓW 

1) 
UstalaŁsięŁobowiązująceŁlinieŁzabudowyŁ- wed=ugŁrysunkuŁplanuŁorazŁwŁliniiŁelewacjiŁfronto-

wychŁobiektówŁwskazanychŁjakoŁobiektyŁmowliweŁdoŁzachowania. 

2) 
IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁczterech,ŁwŁtymŁczwartaŁkondygnacjaŁ
musiŁbyćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ15Łm. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ12Łm. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 
PoziomŁ wejVćŁ doŁ lokaliŁ us=ugowychŁ nieŁ moweŁ byćŁ wyniesionyŁ ponadŁ poziomŁ przyleg=egoŁ
chodnikaŁwięcejŁniwŁ0,15Łm. 

7) 

WŁ nowychŁ obiektachŁ obowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ
nachyleniuŁpo=aciŁg=ównychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁwystępieŁokapówŁ - do 1 m, 

maksymalnymŁ występieŁ nawisówŁ - doŁ 0,5Ł m.Ł DopuszczaŁ sięŁ stosowanieŁ naczó=kówŁ orazŁ
lukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,Ł
aŁ takweŁ po=aciŁ dachowychŁ oŁ dowolnymŁ nachyleniuŁ nadŁ lukarnami,Ł wykuszami,Ł tarasamiŁ iŁ
wejVciami. 

8) 

W obiektach istniejących,Ł oznaczonychŁ wŁ planieŁ jakoŁ obiektyŁ mowliweŁ doŁ zachowania,Ł wŁ
przypadkuŁichŁprzebudowy,ŁnadbudowyŁlubŁrozbudowy,ŁdopuszczaŁsięŁutrzymanieŁistniejącejŁ
wysokoVciŁelewacjiŁfrontowej. 

9) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektów o charakterze kontenerowym lub tymczasowym, 

b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

10) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ55Ł%. 

11) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

12) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanych elementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającejŁ1,7Łm. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do 

potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁfragmentówŁ
wartoVciowych (uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymania i konserwacji historycznegoŁuk=aduŁprzestrzennego, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁ nowychŁ budynkówŁ mieszkalnychŁ naŁ obowiązującejŁ liniiŁ zabudowyŁ orazŁ prze-

kszta=ce?ŁprzestrzennychŁwŁkierunkuŁzwartejŁzabudowyŁpierzejowej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁ"WŁIII"Ł (ograniczonejŁochronyŁkonserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 
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5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ terenówŁ zŁ drogiŁ oznaczonejŁ symbolemŁ G3-55.KD.L6Ł lubŁ zŁ ciąguŁ
pieszojezdnego oznaczonego symbolem G3-55.KPj12. 

2) 

WŁ granicachŁ terenówŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ1ŁnoweŁmieszkanie, 
b) dlaŁfunkcjiŁus=ugowejŁ- 1 miejsce postojowe na kawdeŁ50 m2 nowejŁpowierzchniŁuwytko-

wej. 

3) 
ParametryŁ wewnętrznychŁ dojazdówŁ doŁ budynkówŁ jakoŁ drógŁ powarowych,Ł musząŁ spe=niaćŁ
wymaganiaŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - z sieci wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ - z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnych na gminne wysypiskoŁVmieci. 

7) 
LokalizacjeŁ miejscŁ gromadzeniaŁ odpadówŁ komunalnychŁ musząŁ byćŁ zgodneŁ zŁ przepisamiŁ
odrębnymiŁ椴 wŁstosunkuŁdoŁterenówŁsąsiednich. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przez burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 

§Ł12. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.MW.19 o powierzchni 0,0561 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 
UstalaŁsięŁobowiązującąŁlinięŁzabudowyŁ- w linii elewacji frontowej obiektu wskazanego jako 

obiektŁmowliwyŁdoŁzachowania. 

2) 
IloVćŁ kondygnacjiŁ nadziemnychŁ nieŁ moweŁ przekraczaćŁ trzech,Ł wŁ tymŁ trzecia kondygnacja 

musiŁbyćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ11Łm. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ8Łm. 
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5) 

WŁobiekcieŁ istniejącym,ŁoznaczonymŁwŁplanieŁ jakoŁobiektŁmowliwyŁdoŁzachowania, w przy-

padkuŁjegoŁprzebudowy,ŁnadbudowyŁlubŁrozbudowy,ŁobowiązujeŁstosowanieŁdachówŁsyme-

trycznych,ŁdwuspadowychŁoŁnachyleniuŁpo=aciŁg=ównychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁ
występieŁ okapówŁ - doŁ 1Ł m,Ł maksymalnymŁ występieŁ nawisówŁ - do 0,5 m. DopuszczaŁ sięŁ
stosowanieŁnaczó=kówŁorazŁlukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁ
elewacjiŁfrontowejŁbudynku,ŁaŁtakweŁpo=aciŁdachowychŁoŁdowolnymŁnachyleniuŁnadŁlukarna-

mi,Łwykuszami,ŁtarasamiŁiŁwejVciami. 

6) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

7) 
LokalizacjaŁ miejscaŁ gromadzeniaŁ odpadówŁ komunalnychŁ musiŁ byćŁ zgodnaŁ zŁ przepisamiŁ
odrębnymiŁ椴 wŁstosunkuŁdoŁterenówŁsąsiednich. 

8) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ50Ł%. 

9) Powierzchnia biologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

10) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającejŁ1,7Łm. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁnieŁwymagaŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające.ŁObowiązujeŁ
zakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrogiŁpozaŁobszaremŁplanu. 

2) 
W granicachŁ terenuŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejŁ1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ1ŁnoweŁmieszkanie. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ od 

zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ - z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁ miejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

7. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaŁ30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁ
nieruchomoVciŁ椴 dla pozosta=ychŁnieruchomoVci. 

 

§Ł13. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.MW.20 o powierzchni 0,3101 ha. 
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2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

2) 

DopuszczaŁsięŁ lokalizacjęŁuzupe=niającejŁzabudowyŁus=ugowejŁwŁbudynkachŁodrębnychŁ lubŁ
lokalizacjęŁ wbudowanejŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ wŁ budynkachŁ mieszkalnychŁ - zŁ wy=ączeniemŁ ro-

dzajówŁ przedsięwzięć,Ł dlaŁ którychŁ obowiązekŁ sporządzeniaŁ raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ Vro-

dowiskoŁ jestŁ wymaganyŁ bąduŁ moweŁ byćŁ wymaganyŁ orazŁ podŁ warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ
uwytkowaŁfunkcjiŁus=ugowejŁnieŁprzekroczyŁ25Ł%ŁpowierzchniŁfunkcjiŁmieszkalnej. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 
UstalaŁsięŁobowiązujące linie zabudowy - wŁliniachŁnawiązującychŁdoŁelewacjiŁobiektuŁwska-

zanegoŁjakoŁobiektŁmowliwyŁdoŁzachowania. 

2) 
IloVćŁ kondygnacjiŁ nadziemnychŁ nieŁ moweŁ przekraczaćŁ szeVciu,Ł wŁ tymŁ szóstaŁ kondygnacjaŁ
musiŁbyćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ21 m. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ18Łm. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 

WŁobiekcieŁ istniejącym,ŁoznaczonymŁwŁplanieŁ jakoŁobiektŁmowliwyŁdoŁzachowania, w przy-

padkuŁjegoŁprzebudowy,ŁnadbudowyŁlubŁrozbudowy,ŁobowiązujeŁstosowanieŁdachówŁsyme-

trycznych,ŁdwuspadowychŁoŁnachyleniuŁpo=aciŁg=ównychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁ
występieŁ okapówŁ - do 1 m,Ł maksymalnymŁ występieŁ nawisówŁ - doŁ 0,5Ł m.Ł DopuszczaŁ sięŁ
stosowanieŁnaczó=kówŁorazŁlukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁ
elewacjiŁfrontowejŁbudynku,ŁaŁtakweŁpo=aciŁdachowychŁoŁdowolnymŁnachyleniuŁnadŁlukarna-

mi,Łwykuszami,ŁtarasamiŁiŁwejVciami. 

7) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnie moweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

8) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ35Ł%. 

9) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ30Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

10) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?Łz prefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającejŁ1,7Łm. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdejŁ zŁ
wyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ10 m, 

b) powierzchni nie mniejszejŁniwŁ200 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 

5. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.D9 lub z drogi poza 

obszaremŁplanuŁzaŁpoVrednictwemŁistniejącegoŁzjazdu. 

2) 

WŁ granicachŁ terenuŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ1ŁnoweŁmieszkanie, 

b) dlaŁfunkcjiŁus=ugowejŁ- 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ50 m2 nowejŁpowierzchniŁuwytko-

wej. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ - z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- do sieci kanalizacji VciekowejŁwŁdrogach. 
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3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowy lub indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

Gromadzenie i usuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

7. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30 % wzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 

§Ł14. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.MW/E.21 o powierzchni 0,0450 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) Teren przeznaczonyŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

2) 

DopuszczaŁ sięŁ lokalizacjęŁ uzupe=niającej,Ł wbudowanejŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ wŁ budynkachŁ
mieszkalnych - zŁwy=ączeniemŁrodzajówŁprzedsięwzięć,ŁdlaŁktórychŁobowiązekŁsporządzeniaŁ
raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ VrodowiskoŁ jestŁ wymaganyŁ bąduŁ moweŁ byćŁ wymaganyŁ orazŁ podŁ
warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ uwytkowaŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ nieŁ przekroczyŁ 25Ł %Ł powierzchniŁ
funkcji mieszkalnej. 

3) 
ObowiązujeŁ utrzymanieŁ funkcjiŁ istniejącejŁ stacjiŁ transformatorowejŁ jakoŁ wbudowanegoŁ wŁ
kondygnacjęŁparteru,ŁwydzielonegoŁzespo=uŁpomieszcze?. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 
UstalaŁsięŁobowiązująceŁlinieŁzabudowyŁwŁliniiŁrozgraniczającejŁdrogęŁoznaczonąŁsymbolemŁ
G3-55.KD.D7. 

2) 
IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁczterech,ŁwŁtymŁczwartaŁkondygnacjaŁ
musiŁbyćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ15Łm. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ12Łm. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 
PoziomŁ wejVćŁ doŁ lokaliŁ us=ugowychŁ nieŁ moweŁ byćŁ wyniesionyŁ ponadŁ poziomŁ przyleg=egoŁ
chodnikaŁwięcejŁniwŁ0,15Łm. 

7) 

ObowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ nachyleniuŁ po=aciŁ g=ów-

nych od 25 do 45 stopni, maksymalnymŁwystępieŁokapówŁ- do 1 m,ŁmaksymalnymŁwystępieŁ
nawisówŁ- doŁ0,5Łm.ŁDopuszczaŁsięŁstosowanieŁnaczó=kówŁorazŁlukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁ
nieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,ŁaŁtakweŁpo=aciŁdachowychŁoŁ
dowolnym nachyleniu nad lukarnami,Łwykuszami,ŁtarasamiŁiŁwejVciami. 

8) 

WŁobiektachŁistniejących,ŁnieŁoznaczonychŁwŁplanieŁwŁsposóbŁszczególny,ŁwŁprzypadkuŁichŁ
przebudowy,ŁnadbudowyŁ lubŁrozbudowy,ŁobowiązująŁzasadyŁkszta=towaniaŁzabudowyŁokre-

VloneŁwŁpktŁ1,Ł2,Ł3,Ł4,Ł5,Ł6,Ł7ŁiŁ8. 

9) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinna przekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 
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10) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ60Ł%. 

11) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

12) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczających drogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającejŁ1,7Łm. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł których osie 

nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdejŁ zŁ
wyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ10 m, 

b) powierzchniŁnieŁmniejszejŁniwŁ200 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁiŁkonserwacjiŁhistorycznegoŁuk=aduŁprzestrzennego, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁ nowychŁ budynkówŁ mieszkalnychŁ naŁ obowiązującejŁ liniiŁ zabudowyŁ orazŁ prze-

kszta=ce?ŁprzestrzennychŁwŁkierunkuŁzwartejŁzabudowyŁpierzejowej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.D7. 

2) 

WŁ granicachŁ terenuŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ1ŁnoweŁmieszkanie, 
b) dla funkcjiŁus=ugowejŁ- 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ50 m2 nowejŁpowierzchniŁuwytko-

wej. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenie z awaryjnych studni publicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ - z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowej w drogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowy lub indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 
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6) 

Gromadzenie i usuwanie odpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 

§Ł15. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.MW.22 o powierzchni 0,0463 ha. 

2) -55.MW.23 o powierzchni 0,0319 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 

1) TerenyŁprzeznaczoneŁpodŁzabudowęŁmieszkaniowąŁwielorodzinną.Ł 

2) 

DopuszczaŁ sięŁ lokalizacjęŁ uzupe=niającej,Ł wbudowanejŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ wŁ budynkachŁ
mieszkalnych - zŁwy=ączeniemŁrodzajówŁprzedsięwzięć,ŁdlaŁktórychŁobowiązekŁsporządzenia 

raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ VrodowiskoŁ jestŁ wymaganyŁ bąduŁ moweŁ byćŁ wymaganyŁ orazŁ podŁ
warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ uwytkowaŁ funkcjiŁ us=ugowejŁ nieŁ przekroczyŁ 20Ł %Ł powierzchniŁ
funkcji mieszkalnej. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIAŁTERENÓW 

1) 
UstalaŁsięŁobowiązująceŁlinieŁzabudowyŁwŁliniiŁrozgraniczającejŁdrogęŁoznaczonąŁsymbolemŁ
G3-55.KD.L6ŁorazŁwed=ugŁrysunkuŁplanu. 

2) 
IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁpięciu,ŁwŁtymŁpiątaŁkondygnacjaŁmusiŁ
byćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ18Łm. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ15Łm. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 
PoziomŁ wejVćŁ doŁ lokaliŁ us=ugowychŁ nieŁ moweŁ byćŁ wyniesiony ponadŁ poziomŁ przyleg=egoŁ
chodnikaŁwięcejŁniwŁ0,15Łm. 

7) 

ObowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ nachyleniuŁ po=aciŁ g=ów-

nychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁwystępieŁokapówŁ- do 1 m,ŁmaksymalnymŁwystępieŁ
nawisówŁ- do 0,5 m. Dopuszcza sięŁstosowanieŁnaczó=kówŁorazŁlukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁ
nieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,ŁaŁtakweŁpo=aciŁdachowychŁoŁ
dowolnymŁnachyleniuŁnadŁlukarnami,Łwykuszami,ŁtarasamiŁiŁwejVciami. 

8) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

9) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ60Ł%. 

10) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

11) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych,ŁaŁtakweŁoŁwysokoVciŁprzekraczającejŁ1,7Łm. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

1) 

NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁfragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 
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iŁŻABźTKÓW 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymania i konserwacjiŁhistorycznegoŁuk=aduŁprzestrzennego, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁ nowychŁ budynkówŁ mieszkalnychŁ naŁ obowiązującejŁ liniiŁ zabudowyŁ orazŁ prze-

kszta=ce?ŁprzestrzennychŁwŁkierunkuŁzwartejŁzabudowy pierzejowej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁ"WŁIII"Ł (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ terenówŁ zŁ drogiŁ oznaczonejŁ symbolemŁ G3-55.KD.L6Ł lubŁ zŁ ciągu 

pieszojezdnego oznaczonego symbolem G3-55.KPj13. 

2) 

WŁ granicachŁ terenówŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ2ŁnoweŁmieszkania, 
b) dlaŁfunkcjiŁus=ugowejŁ- 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ50 m2 nowejŁpowierzchniŁuwytko-

wej. 

3) 

WŁprzypadkuŁbrakuŁmowliwoVciŁ racjonalnegoŁzapewnieniaŁmiejscŁpostojowychŁwŁgranicachŁ
terenów,Ł dopuszczaŁ sięŁ innyŁ sposóbŁ spe=nieniaŁ wymaga?Ł naŁ podstawieŁ odrębnejŁ umowyŁ
zawartejŁzŁgminąŁGryfino. 

4) 

Na terenie oznaczonym symbolem G3-55.MW.22,Ł obowiązujeŁ zapewnienieŁ naŁ zasadzieŁ
s=uwebnoVci,Ł dojVciaŁdoŁpomieszcze?ŁpiwnicznychŁwŁ istniejącymŁbudynkuŁnaŁ terenieŁozna-

czonym symbolem G3-55.MW.5. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

Zaopatrzenie w wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ - z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁ odpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 
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§Ł16. TERENŁŻABUDOWźŁUS<UGOWEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.U/E.24 o powierzchni 0,2690 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 

1) TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁus=ugŁhotelowych. 

2) 

DopuszczaŁsięŁlokalizacjęŁinnych,ŁwbudowanychŁfunkcjiŁus=ugowychŁ- zŁwy=ączeniemŁrodza-

jówŁprzedsięwzięć,ŁdlaŁktórychŁobowiązekŁsporządzeniaŁ raportuŁoddzia=ywaniaŁnaŁVrodowi-

skoŁjestŁwymaganyŁbąduŁmoweŁbyćŁwymagany. 

3) 
ObowiązujeŁ utrzymanieŁ funkcjiŁ istniejącejŁ stacjiŁ transformatorowejŁ jakoŁ wbudowanegoŁ wŁ
kondygnacjęŁparteru,ŁwydzielonegoŁzespo=uŁpomieszcze?. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 

UstalaŁsięŁobowiązująceŁ linieŁzabudowyŁwŁodleg=oVciŁ2Łm,Ł4ŁmŁ iŁ8ŁmŁodŁ liniiŁ rozgraniczają-
cych teren - wed=ugŁ rysunkuŁ planuŁ orazŁ wŁ liniiŁ elewacjiŁ frontowychŁ obiektówŁ oŁ walorachŁ
zabytkowych wskazanych do zachowaniaŁlubŁobiektówŁmowliwychŁdoŁzachowania. 

2) 
IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁpięciu,ŁwŁtymŁpiątaŁkondygnacjaŁmusiŁ
byćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ1ŚŁm. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ14Łm. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 
PoziomŁ wejVćŁ doŁ lokaliŁ us=ugowychŁ nieŁ moweŁ byćŁ wyniesionyŁ ponadŁ poziomŁ przyleg=egoŁ
chodnikaŁwięcejŁniwŁ0,15Łm. 

7) 

ObowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ nachyleniuŁ po=aciŁ g=ów-

nychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁwystępieŁokapówŁ- do 1 m,ŁmaksymalnymŁwystępieŁ
nawisówŁ- doŁ0,5Łm.ŁDopuszczaŁsięŁstosowanieŁnaczó=kówŁorazŁlukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁ
nieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,ŁaŁtakweŁpo=aciŁdachowychŁoŁ
dowolnymŁnachyleniuŁnadŁlukarnami,Łwykuszami,ŁtarasamiŁiŁwejVciami. 

8) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

9) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ70Ł%. 

10) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ10Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdejŁ zŁ
wyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ10 m, 

b) powierzchni nieŁmniejszejŁniwŁ200 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefę BŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenu z zachowaniemŁwarunkuŁdostosowaniaŁuzupe=niającegoŁzagospodarowaniaŁterenuŁdoŁ
historycznej kompozycji przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ dojazdówŁ iŁ dojVćŁ wewnątrzŁ terenuŁ zŁ drogiŁ oznaczonejŁ symbolemŁ
G3-55.KD.L6ŁlubŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj.12. 

2) 

WŁ granicachŁ terenuŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dla funkcji hotelowej - 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ2Ł=ówka, 
b) dlaŁfunkcjiŁus=ugowejŁ- 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ50 m2 nowejŁpowierzchniŁuwytko-

wej. 

Wy=ącznieŁdlaŁ funkcjiŁ us=ugowej,ŁdopuszczaŁsięŁmowliwoVćŁwspólnegoŁbilansowaniaŁmiejsc 

postojowych z miejscami w parkingu podziemnym usytuowanym na terenie oznaczonym 

symbolem G3-55.UO/US/KS.25. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł ŻaopatrzenieŁ wŁ
wodęŁnaŁceleŁprzeciwpowarowe - zŁhydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁ
wodociągowej. 

2) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁzŁnawierzchniŁutwardzonychŁ- do sieci kanalizacji deszczo-

wejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁwŁseparatorŁsubstancjiŁropopochodnych.Ł 

3) ŻasilanieŁwŁenergię elektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

4) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnych na gminneŁwysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0 % wzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 

§Ł17. TERENŁŻABUDOWźŁUS<UGŁOUWIATź,ŁUS<UGŁSPORTUŁiŁREKREACJI,ŁOBS<UGIŁKOMUNIKACJI 

ust. zakres ustalenia t treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.UO/US/KS.25 o powierzchni 0,9231 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

TerenŁ przeznaczonyŁ podŁ zabudowęŁ us=ugŁ oVwiaty,Ł us=ugŁ sportuŁ iŁ rekreacji,Ł obs=ugiŁ komunikacjiŁ
(wbudowany, podziemny parking). 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIA 

ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 

UstalaŁsięŁobowiązującąŁiŁnieprzekraczalnąŁlinięŁzabudowyŁwŁodleg=oVciŁ2ŁmŁodŁliniiŁrozgrani-

czającychŁdrogęŁoznaczonąŁsymbolemŁG3-55.KD.L6 oraz nieprzekraczalne linie zabudowy 

wŁ odleg=oVciŁ 10 m odŁ pó=nocnejŁ liniiŁ rozgraniczającejŁ terenŁ lubŁ wŁ sąsiedztwieŁ istniejącejŁ
zabudowy 椴 w linii tej zabudowy. 

2) IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁnowejŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁdwóch. 

3) WysokoVćŁnowejŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ15Łm. 

4) 

WŁnowejŁzabudowieŁobowiązujeŁstosowanieŁdachówŁdwuspadowychŁlubŁwielospadowych,ŁaŁ
przyŁdachachŁoŁ spadkuŁpo=aciŁ doŁ25Ł stopni,Ł obowiązujeŁ zastosowanieŁ VcianekŁattykowychŁ
kryjącychŁspadekŁpo=aci. 

5) 

WŁ obiektachŁ istniejących,Ł oznaczonychŁ wŁ planieŁ jakoŁ obiektyŁ mowliweŁ doŁ zachowania,Ł wŁ
przypadkuŁichŁprzebudowy,ŁnadbudowyŁlubŁrozbudowy,ŁdopuszczaŁsięŁutrzymanieŁistniejącejŁ
wysokoVciŁbudynku,ŁwysokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁiŁgeometriiŁdachu. 
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ust. zakres ustalenia t treVćŁustalenia 

6) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 

b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

7) Powierzchnia zabudowy terenu nie moweŁprzekraczaćŁ55Ł%. 

8) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

9) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁdopuszczaŁsięŁwtórnyŁpodzia=Ł
nieruchomoVciŁpodŁwarunkiemŁzapewnieniaŁdlaŁkawdejŁzŁwyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ20 m, 

b) powierzchniŁnieŁmniejszejŁniwŁ800 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

1) 
ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepi-

sachŁodrębnych. 

2) 
ObowiązujeŁ zdjęcieŁ iŁ wykorzystanieŁ próchniczejŁ warstwyŁ glebyŁ naŁ celeŁ poprawyŁ wartoVciŁ
uwytkowejŁgruntów. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁiŁkonserwacjiŁhistorycznegoŁuk=aduŁprzestrzennego, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁnowychŁbudynkówŁnaŁobowiązującejŁliniiŁzabudowy. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadku prowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 

Obs=ugaŁkomunikacyjna terenu:  

a) wjazdŁ iŁ wyjazdŁ zŁ parkinguŁ podziemnegoŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ - wy=ącznieŁ zŁ
drogi oznaczonej symbolem G3-55.KD.L6, 

b) wjazdŁ iŁwyjazdŁzwiązanyŁzŁ funkcjąŁus=ugŁoVwiatowychŁ椴 wy=ącznieŁzŁciąguŁpieszojezd-

nego oznaczonego symbolem G3-55.KPj.12. 

2) 

WŁ granicachŁ terenuŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dlaŁfunkcjiŁus=ugŁoVwiatowychŁ- 1 miejsceŁpostojoweŁnaŁ30Łuczniów/1Łzmianę, 
b) dlaŁfunkcjiŁus=ugŁsportuŁiŁrekreacjiŁ- 20 miejscŁpostojowychŁnaŁkawdeŁ100 miejsc siedzą-

cych w hali widowiskowo-sportowych. 
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3) 

Wzd=uwŁ pó=nocnejŁ granicyŁ terenu,Ł obowiązujeŁ zapewnienieŁ naŁ zasadzieŁ s=uwebnoVci,Ł pu-

blicznegoŁprzejVciaŁpomiędzyŁdrogąŁoznaczonąŁsymbolemŁG3-55.KD.L6,ŁaŁciągiemŁpieszo-

jezdnym oznaczonym symbolem G3-55.KPj.12. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł NiezalewnieŁ odŁ
zaopatrzeniaŁwŁwodęŁzŁsieci,ŁnalewyŁprzewidziećŁzaopatrzenieŁzŁawaryjnychŁstudniŁpublicz-

nych - zgodnieŁzŁprzepisamiŁodrębnymi.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- z 

hydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - do sieci kanalizacji deszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł18. TERENźŁŻABUDOWźŁUS<UGOWEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.U.26 o powierzchni 0,0478 ha. 

2) - .U.27 o powierzchni 0,0756 ha. 

3) -55.U.28 o powierzchni 0,0799 ha. 

4) -55.U.29 o powierzchni 0,0372 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 
TerenyŁprzeznaczoneŁpodŁzabudowęŁus=ugŁhandluŁiŁgastronomii. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) UstalaŁsięŁobowiązująceŁiŁnieprzekraczalneŁlinieŁzabudowyŁ椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

2) IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁjednej. 

3) WysokoVćŁzabudowyŁ- ŚŁmŁzŁdopuszczalnąŁtolerancjąŁ+/- 0,5 m. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowej - 4,5ŁmŁzŁdopuszczalnąŁtolerancjąŁ+/- 0,5 m. 

5) 
WŁ nowejŁ zabudowieŁ obowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych.Ł dwuspadowychŁ oŁ
spadkuŁpo=aciŁ45Łstopni. 

6) 

WŁobiekcieŁ istniejącym,ŁoznaczonymŁwŁplanieŁ jakoŁobiektŁmowliwyŁdoŁzachowania,ŁwŁprzy-

padkuŁ jegoŁ przebudowy,Ł nadbudowyŁ lubŁ rozbudowy,Ł dopuszczaŁ sięŁ utrzymanieŁ istniejącejŁ
wysokoVciŁbudynku,ŁwysokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁiŁgeometriiŁdachu. 

7) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 

b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

8) Powierzchnia zabudowy terenu nie moweŁprzekraczaćŁ30Ł%. 

9) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ30Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

10) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych. 
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4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdejŁ zŁ
wyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ15Łm, 
b) powierzchniŁnieŁmniejszejŁniwŁ150 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniej dostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

1) 
ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepi-

sachŁodrębnych. 

2) 
ObowiązujeŁ zdjęcieŁ iŁ wykorzystanieŁ próchniczejŁ warstwyŁ glebyŁ naŁ celeŁ poprawyŁ wartoVciŁ
uwytkowejŁgruntów. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

Na terenach oznaczonych symbolami G3-55.U.26, G3-55.U.27, G3-55.U.28,ŁustanawiaŁsięŁ
strefęŁ BŁ ochronyŁ uk=aduŁ przestrzennegoŁ zŁ dominacjąŁ fragmentówŁ wartoVciowychŁ (uk=aduŁ
urbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁnumeremŁ73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁiŁkonserwacjiŁhistorycznegoŁuk=aduŁprzestrzennego, 
b) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w tym usytu-

owaniaŁnowychŁbudynkówŁnaŁobowiązującejŁliniiŁzabudowy. 

3) 

Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem G3-55.U.28 oraz na terenie oznaczonym 

symbolem G3-55.U.2Ś,Ł ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ KŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ komponowanegoŁ
uk=aduŁprzestrzennegoŁparkuŁmiejskiegoŁ(dawnegoŁcmentarza),ŁwŁktórejŁobowiązujeś 
a) zachowanie starodrzewu, 

b) odtworzenieŁkompozycjiŁiŁsk=aduŁgatunkowegoŁzieleni. 

4) 

WŁstrefachŁBŁiŁKŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkon-

serwatorskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projek-

towej. 

5) 
NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁ"WŁIII"Ł (ograniczonejŁochronyŁkonserwatorskiejŁstanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

6) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ terenówŁ zŁ drógŁ oznaczonychŁ symbolamiŁ G3-55.KD.Z3, G3-

55.KD.L6ŁlubŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj.12. 

2) 
WŁgranicachŁterenuŁnieŁobowiązujeŁzapewnienieŁmiejscŁpostojowychŁdlaŁsamochodówŁoso-

bowych. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGI 

INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁbytoweŁ - zŁsieciŁwodociągowejŁwŁdrogachŁlubŁwŁciągachŁpie-

szojezdnych.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ - zŁhydrantówŁulicznychŁpod-

ziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) 
OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogachŁlubŁwŁciągachŁ
pieszojezdnych. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogachŁlubŁwŁciągachŁ
pieszojezdnych,ŁwyposawonejŁwŁseparatorŁsubstancjiŁropopochodnych.Ł 
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4) 

Do celówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) 
Zasilanie w energięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogachŁlubŁ
wŁciągachŁpieszojezdnych. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 

§Ł1Ś. TERENŁŻABUDOWźŁUS<UGOWEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.U.30 o powierzchni 0,1032 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁus=ugŁhandlu,ŁgastronomiiŁiŁobs=ugiŁturystycznej. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) UstalaŁsięŁobowiązująceŁiŁnieprzekraczalne linie zabudowy 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

2) IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁdwóch. 

3) WysokoVćŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ10 m. 

4) 

DopuszczaŁsięŁdobudowanieŁ nowejŁ zabudowyŁdoŁ obiektuŁwpisanegoŁdoŁ rejestruŁ zabytkówŁ
podŁ numeremŁ 325,Ł podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ w=aVciwejŁ ekspozycjiŁ zewnętrznejŁ iŁ we-

wnętrznejŁ obiektuŁ zabytkowegoŁ (BramyŁ Ba?skiejŁ wrazŁ zŁ fragmentemŁ zachowanychŁ murówŁ
obronnych). 

5) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterze kontenerowym lub tymczasowym, 

b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

6) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ40Ł%. 

7) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

1) 
ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepi-

sachŁodrębnych. 

2) 
ObowiązujeŁ zdjęcieŁ iŁ wykorzystanieŁ próchniczejŁ warstwyŁ glebyŁ naŁ celeŁ poprawyŁ wartoVciŁ
uwytkowejŁgruntów. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

1) 

Na fragmencie terenu ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ BŁ ochronyŁ uk=aduŁ przestrzennegoŁ zŁ dominacjąŁ
fragmentówŁ wartoVciowychŁ (uk=aduŁ urbanistycznegoŁ staregoŁ miastaŁ wpisanegoŁ doŁ rejestruŁ
zabytkówŁpodŁnumeremŁ73). 
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iŁŻABźTKÓW 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) przeprowadzeniaŁ niezbędnychŁ pracŁ konserwatorskichŁ istniejącychŁ fragmentówŁ murówŁ

obronnychŁwpisanychŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁnumeremŁ325, 
b) w nawierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego - kolorystycznego i materia=owegoŁ

wyrównieniaŁhistorycznejŁuliczkiŁprzymurnejŁ(poŁstronieŁpó=nocnejŁzachowanychŁmurówŁ
obronnych), 

c) dostosowaniaŁ uzupe=niającegoŁ zagospodarowaniaŁ terenuŁ doŁ historycznejŁ kompozycjiŁ
przestrzennej. 

3) 

WŁbudynkuŁwpisanymŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁnumeremŁ325Ł(BramieŁBa?skiej),Łoznaczo-

nymŁnaŁrysunkuŁplanuŁwŁsposóbŁszczególny,ŁochronieŁpodlegaŁformaŁarchitektonicznaŁobiek-

tu,ŁwŁ tymŁgabarytyŁwysokoVciowe,Ł formaŁdachu,ŁgabarytyŁotworówŁokiennychŁ iŁbramowychŁ
oraz detal architektoniczny. Dopuszcza wykorzystanieŁ wnętrzaŁ obiektuŁ naŁ celeŁ zgodneŁ zŁ
przeznaczeniem terenu. 

4) 

NaŁfragmencieŁterenu,ŁwŁpasieŁpomiędzyŁobowiązującąŁliniąŁzabudowy,ŁaŁliniąŁrozgranicza-

jącąŁdrogęŁoznaczonąŁsymbolemŁG3-55.KD.L6Ł(poŁstronieŁpó=nocnejŁbudynkuŁwpisanegoŁdoŁ
rejestru zabytków),ŁobowiązujeŁzastosowanieŁkamiennejŁnawierzchniŁbrukowanejŁodtwarza-

jącejŁdawnyŁprzejazdŁpodŁBramąŁBa?ską. 

5) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

6) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

7) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁwy=ącznieŁzŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.L6. 

2) 
WŁgranicachŁterenuŁnieŁobowiązujeŁzapewnienieŁmiejscŁpostojowychŁdlaŁsamochodówŁoso-

bowych. 

3) 
ObowiązujeŁzapewnienieŁnaŁzasadzieŁs=uwebnoVci,ŁpublicznegoŁprzejVciaŁpomiędzyŁdrogamiŁ
oznaczonymi symbolami G3-55.KD.G1 i G3-55.KD.L6. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł ŻaopatrzenieŁ wŁ
wodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- zŁhydrantówŁulicznychŁpodziemnych montowanych na sieci 

wodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

Do celówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) Zasilanie w energięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnych naŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 
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9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0 %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł20. TERENŁŻABUDOWźŁUS<UGŁKULTURź 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.UK.31 o powierzchni 0,0319 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁus=ugŁkulturyŁ iŁ rekreacjiŁo charakterzeŁpublicznymŁ(doŁwspól-

negoŁuwytkowaniaŁzŁterenemŁprzyleg=ymŁpozaŁobszaremŁplanu). 

3. 

ŻASADźŁKSŻTA<TO-

WANIA ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowychŁwolnoŁstojących,ŁzŁwy=ączeniemŁszyldówŁw=asnychŁus=ugŁusytu-

owanychŁ naŁ przyleg=ymŁ terenieŁ (pozaŁ obszaremŁ planu), którychŁ powierzchniaŁ nieŁ po-

winnaŁprzekraczaćŁ1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

2) Powierzchnia biologicznie czynna musiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ80Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniu stosownie do 

potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) zachowaniaŁiŁkonserwacjiŁistniejącychŁelementów ma=ejŁarchitektury, 
b) dostosowaniaŁ uzupe=niającegoŁ zagospodarowaniaŁ terenuŁ doŁ historycznejŁ kompozycjiŁ

przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.G1 - wed=ugŁstanuŁistnie-

jącego. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł ŻaopatrzenieŁ wŁ
wodęŁnaŁceleŁprzeciwpowarowe - zŁhydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁ
wodociągowej. 

2) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁzŁnawierzchniŁutwardzonychŁ- do sieci kanalizacji deszczo-

wejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁwŁseparatorŁsubstancjiŁropopochodnych.Ł 

3) Zasilanie w energięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 
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4) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnych na gminneŁwysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł % wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł21. TERENŁŻABUDOWźŁUS<UGOWEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.U.32 o powierzchni 0,0211 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁus=ugowąŁ- zŁwy=ączeniemŁrodzajówŁprzedsięwzięć,ŁdlaŁktórychŁ
obowiązekŁ sporządzeniaŁ raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ VrodowiskoŁ jestŁ wymaganyŁ bąduŁ moweŁ byćŁ
wymaganyŁ(doŁwspólnegoŁuwytkowaniaŁzŁterenemŁprzyleg=ymŁpozaŁobszaremŁplanu). 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowychŁwolnoŁstojących,ŁzŁwy=ączeniemŁszyldówŁw=asnychŁus=ugŁusytu-

owanychŁ naŁ przyleg=ymŁ terenieŁ (pozaŁ obszaremŁ planu), którychŁ powierzchniaŁ nieŁ po-

winna przekraczaćŁ1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

2) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ40Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenu z zachowaniem warunku dostosowaniaŁuzupe=niającegoŁzagospodarowaniaŁterenuŁdoŁ
historycznej kompozycji przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadku prowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁwy=ącznieŁpoprzezŁterenŁwskazanyŁdoŁwspólnegoŁuwytkowa-

nia poza obszarem planu. 

2) 
ObowiązujeŁ zakazŁ obs=ugiŁ komunikacyjnejŁ terenuŁ zŁ drogiŁ oznaczonejŁ symbolemŁ G3-

55.KD.G1. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ cele bytowe - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł ŻaopatrzenieŁ wŁ
wodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- zŁhydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁ
wodociągowej. 
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2) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁzŁnawierzchniŁutwardzonychŁ- do sieci kanalizacji deszczo-

wej w drogach,ŁwyposawonejŁwŁseparatorŁsubstancjiŁropopochodnych.Ł 

3) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

4) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
system z uwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 

§Ł22. TEREN ZABUDOWY US<UGOWEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.U.33 o powierzchni 0,0308 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 

1) 

TerenŁprzeznaczonyŁpodŁzabudowęŁus=ugowąŁ- zŁwy=ączeniemŁrodzajówŁprzedsięwzięć,ŁdlaŁ
którychŁobowiązekŁsporządzeniaŁraportuŁoddzia=ywaniaŁnaŁVrodowiskoŁjestŁwymaganyŁbąduŁ
moweŁbyćŁwymagany. 

2) 

DopuszczaŁ sięŁ lokalizacjęŁ uzupe=niającej,Ł wbudowanejŁ funkcjiŁ mieszkalnejŁ wŁ budynkachŁ
us=ugowychŁ podŁ warunkiem,Ł weŁ powierzchniaŁ uwytkowaŁ funkcjiŁ mieszkalnejŁ nieŁ przekroczyŁ
75 % powierzchniŁfunkcjiŁus=ugowej. 

3) ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiŁfunkcjiŁmieszkalnejŁnaŁparterzeŁbudynkówŁus=ugowych. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 
UstalaŁ sięŁ obowiązująceŁ linieŁ zabudowyŁ wŁ liniiŁ elewacjiŁ frontowychŁ obiektów wskazanych 

jakoŁobiektyŁmowliweŁdoŁzachowania. 

2) 
IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁczterech,ŁwŁtymŁczwartaŁkondygnacjaŁ
musiŁbyćŁusytuowanaŁwy=ącznieŁwŁpoddaszuŁuwytkowym. 

3) WysokoVćŁzabudowyŁ- 15 m. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowej 椴 12 m. 

5) WysokoVćŁparteruŁzŁus=ugamiŁnieŁmoweŁbyćŁmniejszaŁniwŁ4Łm. 

6) 

WŁ nowychŁ obiektachŁ obowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych,Ł dwuspadowychŁ oŁ
nachyleniuŁpo=aciŁg=ównychŁodŁ25ŁdoŁ45Łstopni,ŁmaksymalnymŁwystępieŁokapówŁ - do 1 m, 

maksymalnym występieŁ nawisówŁ - doŁ 0,5Ł m.Ł DopuszczaŁ sięŁ stosowanieŁ naczó=kówŁ orazŁ
lukarnŁoŁ=ącznejŁszerokoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%ŁszerokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁbudynku,Ł
aŁ takweŁ po=aciŁ dachowychŁ oŁ dowolnymŁ nachyleniuŁ nadŁ lukarnami,Ł wykuszami,Ł tarasamiŁ iŁ
wejVciami. 

7) 

WŁobiekcieŁistniejącym,ŁoznaczonymŁwŁplanieŁjakoŁobiektŁdoŁzachowania,ŁwŁprzypadkuŁjegoŁ
przebudowy,Ł nadbudowyŁ lubŁ rozbudowy,Ł dopuszczaŁ sięŁ utrzymanieŁ istniejącejŁ wysokoVciŁ
budynku,ŁwysokoVciŁelewacjiŁfrontowejŁiŁgeometriiŁdachu. 

8) 

ObowiązujeŁzakaz lokalizacji: 

a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 i wysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

9) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ70Ł%. 

10) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ10Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 22 ｦ 3223 ｦ Poz. 478 

 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

Teren wymaga wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdej z 

wyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ5Łm, 
b) powierzchniŁnieŁmniejszejŁniwŁ80 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁwarunkuŁdostosowaniaŁuzupe=niającegoŁzagospodarowaniaŁterenuŁdoŁ
historycznej kompozycji przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
prac ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁwy=ącznieŁzŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.G1. 

2) 
WŁgranicachŁterenuŁnieŁobowiązujeŁzapewnienieŁmiejscŁpostojowychŁdlaŁsamochodówŁoso-

bowych. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł ŻaopatrzenieŁ wŁ
wodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- zŁhydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁ
wodociągowej. 

2) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁzŁnawierzchniŁutwardzonychŁ- do sieci kanalizacji deszczo-

wejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁwŁseparatorŁsubstancjiŁropopochodnych.Ł 

3) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

4) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTYCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 

b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 

§Ł23. TERENŁŻABUDOWźŁUS<UGOWEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.U.34 o powierzchni 0,5852 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
1) 

Teren przeznaczony podŁzabudowęŁus=ugowąŁ- zŁwy=ączeniemŁrodzajówŁprzedsięwzięć,ŁdlaŁ
którychŁobowiązekŁsporządzeniaŁraportuŁoddzia=ywaniaŁnaŁVrodowiskoŁjestŁwymaganyŁbąduŁ
moweŁbyćŁwymagany. 
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2) 

DopuszczaŁ sięŁ lokalizacjęŁ infrastrukturyŁ technicznejŁ zaliczanejŁ doŁ rodzajówŁ przedsięwzięć,Ł
dlaŁktórychŁobowiązekŁsporządzeniaŁraportuŁoddzia=ywaniaŁnaŁVrodowiskoŁmoweŁbyćŁwyma-

gany. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 
UstalaŁ sięŁ nieprzekraczalneŁ linieŁ zabudowyŁ - wed=ugŁ rysunkuŁ planuŁ orazŁ wŁ liniiŁ elewacjiŁ
frontowychŁobiektówŁwskazanychŁdoŁzachowania. 

2) IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁtrzech. 

3) WysokoVćŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ12Łm. 

4) 
ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiŁgarawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowym lub 

tymczasowym. 

5) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ40Ł%. 

6) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdejŁ zŁ
wyodrębnionychŁdzia=ek budowlanych: 

a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ15Łm, 
b) powierzchniŁnieŁmniejszejŁniwŁ150 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 

Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁwy=ącznieŁzŁdrógŁoznaczonychŁsymbolamiŁG3-55.KD.Z3, G5-

55.KD.D9, G5-55.KD.D10Ł lubŁzŁdrogiŁpozaŁobszaremŁplanuŁzaŁpoVrednictwemŁ istniejącegoŁ
zjazdu. 

2) 

Wy=ącznieŁnaŁpotrzebyŁpojazdówŁStrawyŁPowarnejŁiŁwy=ącznieŁdoŁczasuŁjejŁfunkcjonowaniaŁwŁ
granicachŁ przedmiotowegoŁ terenu,Ł dopuszczaŁ sięŁ bezpoVredniąŁ obs=ugęŁ komunikacyjnąŁ zŁ
drogi poza obszarem planu. 

3) 
WŁ granicachŁ terenuŁ nalewyŁ zapewnićŁ miejscaŁ postojoweŁ dlaŁ samochodówŁ osobowychŁ wŁ
iloVciŁcoŁnajmniejŁ1 miejsceŁpostojoweŁnaŁkawdeŁ100 m2 nowejŁpowierzchniŁuwytkowej. 

4) 
ObowiązujeŁ zapewnienieŁ naŁ zasadzieŁ s=uwebnoVci,Ł publicznegoŁ przejazduŁ iŁ przejVciaŁ doŁ
terenu oznaczonego symbolem G5-5.MW.19. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł ŻaopatrzenieŁ wŁ
wodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- zŁhydrantówŁulicznych podziemnych montowanych na sieci 

wodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ZasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 
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§Ł24. TERENźŁŻABUDOWźŁUS<UGOWEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.U.35 o powierzchni 0,0238 ha. 

2) -55.U.36 o powierzchni 0,7161 ha. 

3) -55.U.37 o powierzchni 1,9400 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 

1) 

TerenyŁprzeznaczoneŁpodŁzabudowęŁus=ugowąŁ- zŁdopuszczeniemŁrodzajówŁprzedsięwzięć,Ł
dlaŁktórychŁobowiązekŁsporządzeniaŁraportuŁoddzia=ywaniaŁnaŁVrodowiskoŁmoweŁbyćŁwyma-

gany. 

2) 

DopuszczaŁ sięŁ lokalizacjęŁ infrastrukturyŁ technicznejŁ zaliczanejŁ doŁ rodzajówŁ przedsięwzięć,Ł
dlaŁ którychŁ obowiązekŁ sporządzeniaŁ raportuŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ VrodowiskoŁ jestŁ wymagany 

bąduŁmoweŁbyćŁwymagany. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 

UstalaŁsięŁnieprzekraczalneŁlinieŁzabudowyŁwŁodleg=oVciŁ4ŁmŁodŁliniiŁrozgraniczającychŁdrogęŁ
oznaczonąŁsymbolemŁG5-55.KD.DŚ,ŁaŁtakweŁwŁodleg=oVciŁ10 m od granicy przyleg=ychŁtere-

nówŁkolejowychŁ lubŁ20 m od osi skrajnego toru kolejowego - wed=ugŁrysunkuŁplanuŁorazŁwŁ
liniiŁelewacjiŁfrontowychŁobiektówŁwskazanychŁdoŁzachowania. 

2) IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁtrzech. 

3) WysokoVćŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ12Łm. 

4) 
ObowiązujeŁ zastosowanieŁ VcianekŁ attykowychŁ kryjącychŁ spadekŁ po=aciŁ wŁ dachachŁ jedno-

spadowychŁoŁspadkuŁpo=aciŁdoŁ15Łstopni. 

5) 

Na terenie oznaczonym symbolem G5-55.U.37,ŁwŁistniejącymŁobiekcieŁoznaczonymŁwŁplanieŁ
jako obiekt do zachowania, w przypadku jego przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, 

obowiązujeŁutrzymanieŁ istniejącejŁwysokoVciŁbudynku,ŁwysokoVciŁelewacjiŁ frontowej, i geo-

metrii dachu. 

6) 

WŁ obiektachŁ istniejących,Ł oznaczonychŁ wŁ planieŁ jakoŁ obiektyŁ mowliweŁ doŁ zachowania, w 

przypadkuŁichŁprzebudowy,ŁnadbudowyŁlubŁrozbudowy,ŁdopuszczaŁsięŁutrzymanieŁistniejącejŁ
wysokoVciŁbudynków,ŁwysokoVciŁelewacjiŁfrontowychŁiŁgeometriiŁdachów. 

7) 

WŁ pozosta=ychŁ obiektachŁ istniejących,Ł nieŁ oznaczonychŁ wŁ planieŁ wŁ sposóbŁ szczególny, w 

przypadkuŁ ichŁ przebudowy,Ł nadbudowyŁ lubŁ rozbudowy,Ł obowiązująŁ zasadyŁ kszta=towaniaŁ
zabudowyŁokreVloneŁwŁpktŁ1,Ł2,Ł3ŁiŁ4. 

8) 
ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiŁgarawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁ
tymczasowym. 

9) Powierzchnia zabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ40Ł%. 

10) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

11) 

Na terenie oznaczonym symbolem G5-55.U.37ŁustalaŁsięŁnieprzekraczalneŁ linieŁzadrzewie-

niaŁ iŁ zakrzewieniaŁ wŁ odleg=oVciŁ 15 m od osi skrajnego toru kolejowego 椴 wed=ugŁ rysunkuŁ
planu. 

12) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁw granicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,Ł dopuszczaŁ sięŁ wtórnyŁ podzia=Ł nieruchomoVciŁ podŁ warunkiemŁ zapewnieniaŁ dlaŁ kawdejŁ zŁ
wyodrębnionychŁdzia=ekŁbudowlanychś 
a) szerokoVciŁfrontuŁdzia=kiŁnieŁmniejszejŁniwŁ15Łm, 
b) powierzchniŁnieŁmniejszejŁniwŁ150 m2, 

c) minimalnegoŁkątaŁpo=oweniaŁgranicŁwŁstosunkuŁdoŁpasaŁdrogowegoŁ- 75 stopni, 

d) bezpoVredniejŁdostępnoVciŁdoŁdrogiŁpublicznejŁ(dojazduŁiŁdojVcia). 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

1) 

ObowiązujeŁ zakazŁ lokalizacjiŁ przedsięwzięć,Ł którychŁ zakresŁ oddzia=ywaniaŁ naŁ VrodowiskoŁ
moweŁskutkowaćŁkoniecznoVciąŁustanowieniaŁobszaruŁograniczonegoŁuwytkowaniaŁnaŁprzy-

leg=ychŁterenachŁpozbawionychŁtytu=u prawnego inwestora. 
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2) 
ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepi-

sachŁodrębnych. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

Na terenie oznaczonym symbolem G5-55.U.15 w budynku o walorach zabytkowych, ozna-

czonymŁnaŁrysunkuŁplanuŁwŁsposóbŁszczególny,ŁochronieŁpodlegaś 
a) formaŁ architektonicznaŁ budynku,Ł wŁ tymŁ gabarytyŁ wysokoVcioweŁ iŁ pierwotneŁ gabarytyŁ

otworówŁokiennychŁiŁdrzwiowych, 
b) zasadniczeŁpodzia=y,ŁcharakterystycznyŁdetalŁarchitektonicznyŁelewacji. 
W przypadku przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub prac remontowych elewacji budynku, 

obowiązujeŁwzajemneŁzharmonizowanieŁgabarytówŁotworówŁokiennychŁcoŁnajmniejŁwŁkawdejŁ
elewacjiŁodrębnieŁwrazŁzŁprzywróceniemŁusuniętychŁopasekŁlubŁgzymsów. 
DopuszczaŁsięś 
a) zmianęŁkątaŁpochyleniaŁpo=aciŁdachowychŁmaksymalnieŁdoŁ45Łstopni, 
b) wbudowanieŁlukarnŁoŁ=ącznejŁd=ugoVciŁnieŁprzekraczającejŁ50Ł%Łd=ugoVciŁelewacji, 
c) montawŁokienŁpo=aciowych, 
d) wype=nienieŁotworówŁokiennychŁwrazŁzŁzachowaniemŁdetaluŁarchitektonicznegoŁwska-

zującegoŁnaŁpierwotneŁusytuowanieŁtychŁotworów. 

2) 

ObowiązujeŁ wspó=dzia=anieŁ weŁ wszelkichŁ dzia=aniachŁ inwestycyjnychŁ iŁ konserwatorskichŁ
prowadzonychŁwŁbudynkuŁoŁwalorachŁzabytkowychŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ
- na podstawie dokumentacji projektowej. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 

Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ terenówŁ zŁ drógŁ oznaczonychŁ symbolamiŁ G3-55.KD.Z3, G5-

55.KD.DŚŁlubŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolamiŁG3-55.KPj.16, G3-55.KPj.17, 

G5-55.KPj.18, G5-55.KPj.19. 

2) 

WŁ granicachŁ kawdejŁ dzia=ki budowlanej,Ł dlaŁ nowychŁ obiektówŁ lubŁ dlaŁ nowych,Ł dodanychŁ
powierzchniŁus=ugowychŁnalewyŁzapewnićŁmiejscaŁpostojoweŁdlaŁsamochodówŁosobowychŁwŁ
iloVciŁcoŁnajmniejś 
a) dlaŁ lokaluŁ us=ugowegoŁ - 1 miejsceŁ postojoweŁ naŁ kawdeŁ 50 m2 powierzchniŁ uwytkowejŁ

oraz 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych, 

b) dla lokalu gastronomicznego, sali konferencyjnej lub klubu - 1 miejsce postojowe na 

kawdeŁ10 miejsc oraz 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁbytoweŁ - z sieciŁwodociągowejŁwŁdrogachŁlubŁwŁciągachŁpie-

szojezdnych.ŁŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ - zŁhydrantówŁulicznychŁpod-

ziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁwodociągowej. 

2) 
OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogachŁlubŁwŁciągachŁ
pieszojezdnych. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogachŁlubŁwŁciągachŁ
pieszojezdnych,ŁwyposawonejŁwŁseparatorŁsubstancjiŁropopochodnych.Ł 

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) 
ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach lub 

wŁciągachŁpieszojezdnych. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaś 
a) 0Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁnieruchomoVciŁnalewącychŁdoŁgminyŁGryfino, 
b) 30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁnieruchomoVciŁ椴 dlaŁpozosta=ychŁnieruchomoVci. 
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1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KS/KK.38 o powierzchni 0,2886 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) 
TerenŁprzeznaczonyŁpodŁobs=ugęŁkomunikacjiŁ椴 dworzec autobusowy komunikacji publicznej 

i dworzec kolejowy. 

2) 

DopuszczaŁsięŁlokalizacjęŁzabudowyŁus=ugowejŁ- zŁdopuszczeniemŁrodzajówŁprzedsięwzięć,Ł
dlaŁktórychŁobowiązekŁsporządzeniaŁraportuŁoddzia=ywaniaŁnaŁVrodowiskoŁmoweŁbyćŁwyma-

gany. 

3) 

DopuszczaŁ sięŁ lokalizacjęŁ infrastrukturyŁ technicznejŁ zaliczanejŁ doŁ rodzajówŁ przedsięwzięć,Ł
dlaŁktórychŁobowiązekŁsporządzeniaŁraportuŁoddzia=ywaniaŁnaŁVrodowiskoŁmoweŁbyćŁwyma-

gany. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 

UstalaŁsięŁnieprzekraczalneŁ linieŁzabudowyŁwŁodleg=oVciŁ10 m odŁgranicyŁprzyleg=ychŁ tere-

nówŁkolejowychŁlubŁ20 m od osi skrajnego toru kolejowego - wed=ugŁrysunkuŁplanu.ŁNieprze-

kraczalne linie zabudowy nieŁdotycząŁbudynkówŁiŁbudowliŁprzeznaczonychŁdoŁprowadzeniaŁ
ruchuŁkolejowegoŁiŁutrzymaniaŁliniiŁkolejowejŁorazŁdoŁobs=ugiŁprzewozuŁosóbŁiŁrzeczy. 

2) IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁtrzech. 

3) WysokoVćŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ12Łm. 

4) 
ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiŁgarawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁ
tymczasowym. 

5) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ30Ł%. 

6) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%Łpowierzchni terenu. 

7) 
UstalaŁsięŁnieprzekraczalneŁlinieŁzadrzewieniaŁiŁzakrzewieniaŁwŁodleg=oVciŁ15ŁmŁodŁosiŁskraj-

nego toru kolejowego 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ na zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

WŁbudynkuŁoŁwalorachŁzabytkowych,ŁoznaczonymŁnaŁrysunkuŁplanuŁwŁsposóbŁszczególny,Ł
ochronie podlega: 

a) pierwotna forma zadaszenia budynku, 

b) forma architektonicznaŁ budynku,Ł wŁ tymŁ gabarytyŁ wysokoVcioweŁ iŁ pierwotneŁ gabarytyŁ
otworówŁokiennychŁiŁdrzwiowych, 

c) zasadniczeŁpodzia=y,ŁcharakterystycznyŁdetalŁarchitektonicznyŁelewacji. 
W przypadku przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub prac remontowych elewacji budynku, 

obowiązujeś 
a) odtworzenie pierwotnej formy zadaszenia budynku, 

b) odtworzenieŁgabarytówŁotworówŁokiennychŁiŁdrzwiowych,ŁwŁtymŁ=ukowychŁformŁnadpro-

wy, 
c) przywrócenieŁusuniętychŁopasekŁlubŁgzymsów,ŁwŁtymŁgzymsuŁdzielącegoŁkondygnacje, 
d) zastąpienieŁwszelkichŁjednospadowychŁzadasze?ŁdachamiŁcoŁnajmniejŁdwuspadowymiŁ

lubŁ=ukowymi. 

2) 

ObowiązujeŁ wspó=dzia=anieŁ weŁ wszelkichŁ dzia=aniachŁ inwestycyjnychŁ iŁ konserwatorskichŁ
prowadzonychŁwŁbudynkuŁoŁwalorachŁzabytkowychŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ
- na podstawie dokumentacji projektowej. 

3) 
NaŁ fragmencieŁ terenuŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ
stanowisk archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 
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4) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochrony zabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrógŁoznaczonychŁsymbolamiŁG3-55.KD.L4, G5-55.KD.L5. 

2) 
WŁgranicachŁterenuŁnieŁobowiązujeŁzapewnienieŁmiejscŁpostojowychŁdlaŁsamochodówŁoso-

bowych. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ celeŁ bytoweŁ - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł ŻaopatrzenieŁ wŁ
wodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- zŁhydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁ
wodociągowej. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowych - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł26. TERENŁOBS<UGIŁKOMUNIKACJI 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KS.39 o powierzchni 0,1344 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
TerenŁprzeznaczonyŁpodŁobs=ugęŁkomunikacjiŁ(parking). 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁkubaturowej. 

2) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ20Ł%Łpowierzchni terenu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁ fragmencieŁ terenuŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ KŁ ochrony konserwatorskiej komponowanego 

uk=aduŁprzestrzennegoŁparkuŁmiejskiegoŁ(dawnegoŁcmentarza),ŁwŁktórejŁobowiązujeś 
a) zachowanie starodrzewu, 

b) odtworzenieŁkompozycjiŁiŁsk=aduŁgatunkowegoŁzieleni. 

2) 
ObowiązujeŁ wspó=dzia=anieŁ weŁ wszelkichŁ dzia=aniachŁ inwestycyjnych i konserwatorskich z 

w=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 
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3) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4) 

W strefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.L4. 

2) 
ObowiązujeŁ zapewnienieŁ naŁ zasadzieŁ s=uwebnoVciŁ publicznegoŁ przejazduŁ iŁ przejVciaŁ doŁ
terenu oznaczonego symbolem G3-5.ZP.21. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) ŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁgospodarczeŁ- zŁsieciŁwodociągowejŁwŁdrodze. 

2) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ- do sieci kanalizacji deszczowej w drogach drodze, wypo-

sawonejŁwŁseparatorŁsubstancji ropopochodnych. 

3) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrodze. 

4) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł27. TERENŁOBS<UGIŁKOMUNIKACJI 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KS.40 o powierzchni 0,0117 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

Teren przeznaczony pod obs=ugęŁkomunikacjiŁ椴 zespó=ŁgarawyŁzŁwy=ączeniemŁrodzajówŁprzedsię-
wzięć,ŁdlaŁktórychŁobowiązekŁsporządzeniaŁraportuŁoddzia=ywaniaŁnaŁVrodowiskoŁmoweŁbyćŁwyma-

gany. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnych nieŁmoweŁprzekraczaćŁjednej. 

2) WysokoVćŁbudynkówŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ4Łm. 

3) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ4Łm. 

4) PowierzchniaŁzabudowyŁnadziemnejŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ85Ł%. 

5) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmowaćŁcoŁnajmniejŁ10Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁwarunkuŁdostosowaniaŁuzupe=niającegoŁzagospodarowaniaŁterenuŁdoŁ
historycznej kompozycji przestrzennej. 

3) 
W strefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowisk 

archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 



Śziennik Urzędowy 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj.15. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERYJNEJ 

1) ŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁgospodarczeŁ- zŁsieciŁwodociągowejŁwŁdrodze. 

2) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ- do sieci kanalizacji deszczowej w drogach drodze, wypo-

sawonejŁwŁseparatorŁsubstancjiŁropopochodnych. 

3) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrodze. 

4) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnych na gminne wysypiskoŁVmieci. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁwzros=aŁwŁzwiązkuŁzŁustaleniamiŁniniejszegoŁplanu,ŁustalaŁsięŁnaŁ30Ł%ŁwzrostuŁwartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł28. TERENŁOBS<UGIŁKOMUNIKACJIŁiŁŻIELENIŁIŻOLACźJNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KS/ZI.41 o powierzchni 0,1393 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) TerenŁprzeznaczonyŁpodŁobs=ugęŁkomunikacjiŁ椴 parkingŁlubŁzespó=ŁgarawyŁpodziemnych. 

2) ObowiązujeŁurządzenieŁzieleniŁizolacyjnejŁnaŁdachuŁobiektuŁpodziemnego. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) IloVćŁkondygnacjiŁpodziemnychŁzabudowyŁ- dwie. 

2) 
DopuszczaŁsięŁwyniesienieŁponadŁ terenŁelementówŁobiektuŁzwiązanychŁwy=ącznieŁzŁsyste-

mem wentylacyjnym. 

3) 
ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiŁgarawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁ
tymczasowym. 

4) PowierzchniaŁzabudowyŁnadziemnejŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Ł%. 

5) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁŚ0Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.D8 oraz drogi poza obsza-

rem planu. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) ŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁgospodarczeŁ- zŁsieciŁwodociągowejŁwŁdrodze. 

2) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ- do sieci kanalizacji deszczowej w drogach drodze, wypo-

sawonejŁwŁseparatorŁsubstancjiŁropopochodnych. 

3) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

4) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 22 ｦ 3231 ｦ Poz. 478 

 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

7. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

 

§Ł2Ś. TEREN SPORTU I REKREACJI 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.US.42 o powierzchni 0,1998 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) Teren przeznaczony na cele sportu i rekreacji - urządzeniaŁsportowe. 

2) 
DopuszczaŁsięŁ lokalizacjęŁobiektówŁkubaturowychŁzwiązanychŁwy=ącznieŁzŁobs=ugąŁsanitar-

no-socjalnąŁurządze?ŁsportowychŁiŁscenyŁplenerowej. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIA 

ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) 
UstalaŁsięŁobowiązującąŁ linięŁzabudowyŁwŁodleg=oVciŁ3ŁmŁodŁ liniiŁ rozgraniczającejŁciągŁpie-

szojezdny. 

2) IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁjednej. 

3) WysokoVćŁobiektuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ7Łm. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ4Łm. 

5) ObowiązujeŁstosowanieŁdachówŁsymetrycznychŁoŁnachyleniuŁpo=aciŁodŁ15ŁdoŁ25Łstopni. 

6) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) obiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) tymczasowychŁobiektówŁhandlowychŁiŁgastronomicznych, 
c) noVnikówŁreklamowych. 

7) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Ł%. 

8) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ30Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

9) 
NaŁliniachŁrozgraniczającychŁdrogęŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

1) 
ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepi-

sachŁodrębnych. 

2) 
ObowiązujeŁ zdjęcieŁ iŁ wykorzystanieŁ próchniczejŁ warstwyŁ glebyŁ naŁ celeŁ poprawyŁ wartoVciŁ
uwytkowejŁgruntów. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁ terenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁKŁochronyŁkonserwatorskiejŁ komponowanegoŁuk=aduŁprze-

strzennegoŁparkuŁmiejskiegoŁ(dawnegoŁcmentarza),ŁwŁktórejŁobowiązujeś 
a) zachowanie starodrzewu, 

b) odtworzenieŁkompozycjiŁiŁsk=aduŁgatunkowegoŁzieleni. 

2) 
ObowiązujeŁ wspó=dzia=anieŁ weŁ wszelkichŁ dzia=aniachŁ inwestycyjnychŁ iŁ konserwatorskichŁ zŁ
w=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

3) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowisk 

archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenówŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj.12. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) ŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁgospodarczeŁ- zŁsieciŁwodociągowejŁwŁciąguŁpieszojezdnym. 

2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁciąguŁpieszojezdnym. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - do sieci kanalizacji deszczowej w ciąguŁpieszojezdnym,Ł
wyposawonejŁwŁseparatorŁsubstancjiŁropopochodnych. 

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrodze. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł30. TERENY ZIELENI PARKOWEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.ZP.43 o powierzchni 5,2438 ha. 

2) -55.ZP.44 o powierzchni 0,0684 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 

TerenyŁprzeznaczoneŁnaŁziele?ŁparkowąŁwrazŁamfiteatremŁiŁuzupe=niającymiŁakcentamiŁkompozy-

cyjnymi. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW 

1) ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiŁzabudowyŁkubaturowej. 

2) 
NaŁterenieŁobowiązująŁwyznaczoneŁwŁplanieŁstrefyŁlokalizacjiŁamfiteatru,ŁwybieguŁdlaŁpsówŁiŁ
dominant kompozycyjnych. 

3) 
DopuszczaŁsięŁlokalizacjęŁsezonowychŁogródkówŁgastronomicznychŁzwiązanychŁzŁsąsiedni-

miŁterenamiŁus=ugowymi. 

4) 
ObowiązujeŁ komponowanieŁ zieleniŁ wŁ oparciuŁ oŁ sporządzaneŁ odrębnieŁ projektyŁ urządzeniaŁ
parku. 

5) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) obiektówŁus=ugowychŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

6) 

Na terenie oznaczonym symbolem G3-55.ŻP.43ŁustalaŁsię nieprzekraczalne linie zadrzewie-

niaŁ iŁ zakrzewieniaŁ wŁ odleg=oVciŁ 15Ł mŁ odŁ osiŁ skrajnegoŁ toruŁ kolejowegoŁ 椴 wed=ugŁ rysunkuŁ
planu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniachŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁKŁochronyŁkonserwatorskiejŁkomponowanegoŁuk=aduŁprze-

strzennegoŁparkuŁmiejskiegoŁ(dawnegoŁcmentarza),ŁwŁktórejŁobowiązuje: 

a) wŁoparciuŁdostępneŁprzekazyŁhistoryczne,Ł coŁnajmniejŁ częVcioweŁodtworzenieŁuk=aduŁ
alejekŁparkuŁza=owonegoŁwŁmiejscuŁdawnegoŁcmentarzaŁorazŁelementówŁma=ejŁarchitek-

tury stosownych do nowej funkcji terenu, 

b) zachowanie starodrzewu, 

c) odtworzenie kompozycji i sk=aduŁgatunkowegoŁzieleni. 

2) 
ObowiązujeŁ wspó=dzia=anieŁ weŁ wszelkichŁ dzia=aniachŁ inwestycyjnychŁ iŁ konserwatorskichŁ zŁ
w=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

3) 
NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁ"WŁIII"Ł (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenówŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj.12. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) ŻaopatrzenieŁwŁwodęŁnaŁceleŁgospodarczeŁ- zŁsieciŁwodociągowejŁwŁciąguŁpieszojezdnym. 

2) 
ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁciąguŁpieszo-

jezdnym. 

3) 

Gromadzenie i usuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVć jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł31. TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.ZI.45 o powierzchni 0,0306 ha. 

2) -55.ZI.46 o powierzchni 0,0242 ha. 

3) -55.ZI.47 o powierzchni 0,0319 ha. 

4) -55.ZI.48 o powierzchni 0,0373 ha. 

5) -55.ZI.49 o powierzchni 0,1453 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 
TerenyŁprzeznaczoneŁnaŁziele?Łizolacyjną. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW 

1) ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiŁzabudowyŁkubaturowej. 

2) DopuszczaŁsięŁlokalizacjęŁelementówŁma=ejŁarchitektury. 

3) ObowiązujeŁutrzymanieŁlokalizacjiŁmiejscŁgromadzeniaŁodpadówŁkomunalnych. 

4) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) obiektówŁus=ugowychŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

5) 

Na terenie oznaczonym symbolem G3-55.ŻI.48ŁustalaŁsięŁnieprzekraczalneŁlinieŁzadrzewie-

nia i zakrzewieniaŁ wŁ odleg=oVciŁ 15Ł mŁ odŁ osiŁ skrajnegoŁ toruŁ kolejowegoŁ 椴 wed=ugŁ rysunkuŁ
planu. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniachŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

Na terenach oznaczonych symbolami G3-55.ZI.46, G3-55.ŻI.47Ł ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ BŁ
ochronyŁ uk=aduŁ przestrzennegoŁ zŁ dominacjąŁ fragmentówŁ wartoVciowychŁ (uk=aduŁ urbani-

stycznego starego miasta wpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁnumeremŁ73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁwarunkuŁdostosowaniaŁuzupe=niającegoŁzagospodarowaniaŁterenuŁdoŁ
historycznej kompozycji przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 

Na terenach oznaczonych symbolami G3-55.ZI.45, G3-55.ZI.46, G3-55.ZI.47, G3-55.ZI.48 

ustanawiaŁsięŁstrefęŁ"WŁIII"Ł(ograniczonejŁochronyŁkonserwatorskiejŁstanowiskŁarcheologicz-

nych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ terenówŁ zŁ drogiŁ oznaczonejŁ symbolemŁ G3-55.KD.L4Ł lubŁ ciągówŁ pieszo-

jezdnych oznaczonych symbolami G3-55.KPj.13, G3-55.KPj.14, G3-55.KPj.17 oraz drogi poza 

obszarem planu. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

2) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł32. TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.E.50 o powierzchni 0,0139 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki 椴 istniejącaŁstacjaŁtransformatorowa. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) GabarytyŁiŁformyŁurządze?Ł椴 doŁutrzymaniaŁwed=ugŁstanuŁistniejącego. 

2) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ10Ł%. 

3) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁ obowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 
ObowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

5. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenuŁzŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolem G3-55.KD.D8. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowychŁsieciŁelektroenergetycznychŁ15ŁkVŁwŁdrodze. 

7. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł33. TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - GAZOWNICTWA 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.G.51 o powierzchni 0,0629 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Teren infrastruktury technicznej gazownictwa 椴 istniejącaŁstacjaŁredukcyjnaŁgazuŁII-go stopnia. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) GabarytyŁiŁformyŁurządzenia 椴 doŁutrzymaniaŁwed=ugŁstanuŁistniejącego. 

2) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ50Ł%. 

3) NaŁobrzewachŁterenówŁobowiązujeŁnasadzenieŁzieleniąŁwysokąŁiŁniską. 

4) 
NaŁ liniachŁ rozgraniczającychŁdrogiŁobowiązujeŁzakazŁwykonywaniaŁogrodze?ŁzŁprefabryko-

wanychŁelementówŁbetonowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁ terenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁKŁochronyŁkonserwatorskiejŁ komponowanegoŁuk=aduŁprze-

strzennegoŁparkuŁmiejskiegoŁ(dawnegoŁcmentarza),ŁwŁktórejŁobowiązujeś 
a) zachowanie starodrzewu, 

b) odtworzenieŁkompozycjiŁiŁsk=aduŁgatunkowegoŁzieleni. 

2) 
WŁstrefieŁKŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

3) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadku prowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁterenówŁzŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonegoŁsymbolemŁG3-55.KPj.12 椴 

naŁzasadachŁs=uwebnoVciŁdojazduŁ iŁdojVciaŁpoprzezŁVciewkęŁrowerowąŁoznaczonąŁsymbolemŁG3-

55.KR.14. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznej 0,4 kV 椴 wed=ugŁstanuŁistnie-

jącego. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 
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§Ł34. TERENŁINFRASTRUKTURźŁTECHNICŻNEJŁIŁUS<UGŁPUBLICŻNźCH 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.E/W/UP.52 o powierzchni 0,1569 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) 

TerenŁprzeznaczonyŁpodŁ infrastrukturęŁ technicznąŁelektroenergetyki,Łwodociągów,ŁbudowlęŁ
s=uwącąŁ celowiŁ publicznemuŁ oŁ znaczeniuŁ lokalnym,Ł szaletŁ publiczny,Ł wŁ tymŁ przebudowaŁ iŁ
wbudowanieŁwŁszaletŁpublicznyŁistniejącejŁstacjiŁtransformatorowej. 

2) 
DopuszczaŁ sięŁ adaptacjęŁ istniejącychŁ naŁ terenieŁ urządze?Ł specjalnegoŁ przeznaczeniaŁ naŁ
celeŁus=ugŁpublicznychŁlubŁsocjalnych. 

3. 

ZASADY 

KSŻTA<TOWANIAŁ
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU 

1) UstalaŁsięŁnieprzekraczalneŁlinieŁzabudowyŁ椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

2) IloVćŁkondygnacjiŁnadziemnychŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁjednej. 

3) WysokoVćŁzabudowyŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁŚŁm. 

4) WysokoVćŁelewacjiŁfrontowejŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ4,5Łm. 

5) 
WŁ nowejŁ zabudowieŁ obowiązujeŁ stosowanieŁ dachówŁ symetrycznych.Ł dwuspadowych o 

spadkuŁpo=aciŁ45Łstopni. 

6) 

ObowiązujeŁzakazŁlokalizacjiś 
a) garawyŁblaszanychŁiŁobiektówŁoŁcharakterzeŁkontenerowymŁlubŁtymczasowym, 
b) noVnikówŁ reklamowychŁ wolnoŁ stojącychŁ iŁ naVciennych,Ł zŁ wy=ączeniemŁ szyldówŁ w=a-

snychŁus=ugŁusytuowanychŁnaŁ terenie,Ł którychŁpowierzchniaŁnieŁpowinnaŁprzekraczaćŁ
1 m2 iŁwysokoVćŁzawieszeniaŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ5Łm. 

7) PowierzchniaŁzabudowyŁterenuŁnieŁmoweŁprzekraczaćŁ40Ł%. 

8) PowierzchniaŁbiologicznieŁczynnaŁmusiŁzajmowaćŁcoŁnajmniejŁ40Ł%ŁpowierzchniŁterenu. 

9) 
UstalaŁsięŁnieprzekraczalneŁlinieŁzadrzewieniaŁiŁzakrzewieniaŁwŁodleg=oVciŁ15ŁmŁodŁosiŁskraj-

nego toru kolejowego 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

1) 
ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepi-

sachŁodrębnych. 

2) 
ObowiązujeŁ zdjęcieŁ iŁ wykorzystanieŁ próchniczejŁ warstwyŁ glebyŁ naŁ celeŁ poprawyŁ wartoVciŁ
uwytkowejŁgruntów. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁ terenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁKŁ ochronyŁkonserwatorskiejŁ komponowanegoŁuk=aduŁprze-

strzennegoŁparkuŁmiejskiegoŁ(dawnegoŁcmentarza),ŁwŁktórejŁobowiązujeś 
a) zachowanie starodrzewu, 

b) odtworzenieŁkompozycjiŁiŁsk=aduŁgatunkowegoŁzieleni. 

2) 
ObowiązujeŁ wspó=dzia=anieŁ weŁ wszelkichŁ dzia=aniachŁ inwestycyjnych i konserwatorskich z 

w=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

3) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4) 

W strefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ terenuŁ zŁ drogiŁ oznaczonejŁ symbolemŁ G3-55.KD.L4 poprzez teren ozna-

czony symbolem G3-55.KS.17. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) 

ŻaopatrzenieŁ wŁ wodęŁ naŁ cele bytowe - zŁ sieciŁ wodociągowejŁ wŁ drogach.Ł ŻaopatrzenieŁ wŁ
wodęŁnaŁceleŁprzeciwpowaroweŁ- zŁhydrantówŁulicznychŁpodziemnychŁmontowanychŁnaŁsieciŁ
wodociągowej. 
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2) OdprowadzenieŁVciekówŁbytowychŁ- doŁsieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁwŁdrogach. 

3) 
OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ - doŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrogach,ŁwyposawonejŁ
w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

DoŁcelówŁbytowychŁ iŁgrzewczychŁnalewyŁwykorzystaćŁmiejskąŁsiećŁciep=owniczą,ŁgazŁprze-

wodowyŁ lubŁ indywidualneŁ uród=aŁ energii,Ł zŁ wy=ączeniemŁ paliwŁ skutkującychŁ emisjąŁ zanie-

czyszcze?ŁprzekraczającychŁnormyŁokreVloneŁwŁprzepisachŁodrębnych. 

5) ŻasilanieŁwŁenergięŁelektrycznąŁzŁkablowejŁsieciŁelektroenergetycznejŁ0,4ŁkVŁwŁdrogach. 

6) 

GromadzenieŁ iŁusuwanieŁodpadówŁkomunalnychŁmusiŁbyćŁoparteŁoŁobowiązującyŁwŁgminieŁ
systemŁzŁuwzględnieniemŁselektywnejŁ gospodarkiŁ odpadami.Ł ObowiązujeŁwywózŁodpadówŁ
komunalnychŁnaŁgminneŁwysypiskoŁVmieci. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł35. TEREN KOMUNIKACJI 椴 DROGI PUBLICZNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KD.G1 o powierzchni 1,0277 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) 
DoŁczasuŁrealizacjiŁobejVciaŁdrogowegoŁmiastaŁGryfinoŁwŁciąguŁdrogiŁkrajowejŁnrŁ31Ł- droga 

publicznaŁkategoriiŁkrajowejŁwŁklasieŁdrogiŁg=ównejŁ(wŁciąguŁdrogiŁkrajowejŁnrŁ31). 

2) 
PoŁ realizacjiŁ obejVciaŁ drogowegoŁ miastaŁ GryfinoŁ wŁ ciąguŁ drogiŁ krajowejŁ nrŁ 31Ł - droga pu-

blicznaŁkategoriiŁwojewódzkiejŁwŁklasieŁdrogiŁg=ównejŁ(wŁciąguŁdrogiŁwojewódzkiejŁnrŁ120). 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 14 m do 26 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Zatoki parkingowe i komunikacji publicznej. 

4) Dwustronne chodniki. 

5) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

Na fragmencie terenu ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ BŁ ochronyŁ uk=aduŁ przestrzennegoŁ zŁ dominacjąŁ
fragmentówŁ wartoVciowychŁ (uk=aduŁ urbanistycznegoŁ staregoŁ miastaŁ wpisanegoŁ doŁ rejestruŁ
zabytkówŁpodŁnumeremŁ73)Ł椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁ iŁ konserwacjiŁ historycznegoŁ uk=aduŁ przestrzennego,Ł wŁ tymŁ utrzymanieŁ

rozplanowaniaŁpasaŁdrogowego,ŁusytuowaniaŁszpalerówŁdrzewŁorazŁ ichŁsk=aduŁgatun-

kowego, 

b) dostosowania uzupe=niającegoŁ zagospodarowaniaŁ terenuŁ doŁ historycznejŁ kompozycjiŁ
przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 
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4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadku prowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
W=ączeniaŁ komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolem G3-55.KD.G2/Z2 oraz w dalszy 

przebieg drogi krajowej nr 31 poza obszarem planu. 

2) 
Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁprzyleg=ychŁterenówŁfunkcjonalnychŁ- wy=ącznieŁwed=ugŁstanuŁistnie-

jącegoŁorazŁpoprzezŁinneŁdrogiŁistniejące. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrodze. 

2) 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 椴 wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmow-
liwoVciąŁ jejŁprzebudowyŁwy=ącznieŁpoŁuzgodnieniuŁzŁzarządcąŁdrogiŁ iŁnaŁzasadachŁokreVlo-

nychŁwŁprzepisachŁodrębnychŁdotyczącychŁdrógŁpublicznych. 

3) 
WŁpasieŁdrogowymŁobowiązujeŁzakazŁlokalizacjiŁnowejŁinfrastrukturyŁtechnicznejŁniezwiąza-

nejŁzŁpotrzebamiŁzarządzaniaŁdrogąŁlubŁpotrzebamiŁruchuŁdrogowego. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł36. TEREN KOMUNIKACJI 椴 DROGI PUBLICZNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KD.G2/Z2 o powierzchni 0,7519 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) 
DoŁczasuŁrealizacjiŁobejVciaŁdrogowegoŁmiastaŁGryfinoŁwŁciąguŁdrogiŁkrajowejŁnrŁ31 - droga 

publicznaŁkategoriiŁkrajowejŁwŁklasieŁdrogiŁg=ównejŁ(wŁciąguŁdrogiŁkrajowejŁnrŁ31). 

2) 
PoŁ realizacjiŁ obejVciaŁ drogowegoŁ miastaŁ GryfinoŁ wŁ ciąguŁ drogiŁ krajowejŁ nrŁ 31Ł - droga pu-

bliczna kategorii powiatowej w klasie drogi zbiorczej. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) 
SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 15 m do 18 m z poszerzeniem do 55 m 

wŁrejonieŁskrzywowaniaŁzŁdrogąŁoznaczonąŁsymbolemŁG3-55.KD.Z3. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Dwustronne chodniki. 

4) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisach 

odrębnych. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 
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iŁŻABźTKÓW 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁ iŁ konserwacjiŁ historycznegoŁ uk=aduŁ przestrzennego,Ł wŁ tymŁ utrzymanieŁ

rozplanowaniaŁpasaŁdrogowego,ŁusytuowaniaŁszpalerówŁdrzewŁorazŁ ichŁsk=aduŁgatun-

kowego, 

b) dostosowaniaŁ uzupe=niającegoŁ zagospodarowaniaŁ terenuŁ doŁ historycznejŁ kompozycjiŁ
przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
W=ączeniaŁkomunikacyjneŁdoŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.G1 oraz w dalszy prze-

bieg drogi krajowej nr 31 poza obszarem planu. 

2) 
Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁprzyleg=ychŁterenówŁfunkcjonalnych - wy=ącznieŁpoprzezŁinneŁdrogiŁ
istniejące. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrodze. 

2) 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 椴 wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmow-
liwoVciąŁ jejŁprzebudowyŁwy=ącznieŁpoŁuzgodnieniuŁzŁzarządcąŁdrogiŁ iŁnaŁzasadachŁokreVlo-

nychŁwŁprzepisachŁodrębnychŁdotyczącychŁdrógŁpublicznych. 

3) 
WŁpasieŁdrogowymŁobowiązujeŁzakazŁlokalizacjiŁnowejŁinfrastrukturyŁtechnicznejŁniezwiąza-

nejŁzŁpotrzebamiŁzarządzaniaŁdrogąŁlubŁpotrzebamiŁruchuŁdrogowego. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł37. TEREN KOMUNIKACJI 椴 DROGI PUBLICZNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KD.Z3 o powierzchni 0,3804 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Droga publiczna kategorii powiatowejŁwŁklasieŁdrogiŁzbiorczejŁ(wŁciąguŁdrogiŁpowiatowejŁnrŁ1356Ż). 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 13 m do 25 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Dwustronne chodniki. 

4) 

Obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji: 

a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

5) 
UstalaŁsięŁnieprzekraczalneŁlinieŁzadrzewieniaŁiŁzakrzewieniaŁwŁodleg=oVciŁ15ŁmŁodŁosiŁskraj-

nego toru kolejowego 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=u nieruchomoVci. 
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5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

2) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
W=ączeniaŁ komunikacyjneŁ doŁ drogiŁ oznaczonejŁ symbolemŁ G3-55.KD.G2/Z2 oraz w dalszy 

przebieg drogi powiatowej nr 1356Z poza obszarem planu. 

2) 
Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁprzyleg=ychŁterenówŁfunkcjonalnychŁ- wy=ącznieŁwed=ugŁstanuŁistnie-

jącegoŁorazŁpoprzezŁplanowanąŁdrogęŁoznaczonąŁsymbolemŁG5-55.KD.D9. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrodze. 

2) 
Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 椴 wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmow-
liwoVciąŁjejŁprzebudowyŁiŁrozbudowy. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł38. TEREN KOMUNIKACJI 椴 DROGI PUBLICZNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KD.L4 o powierzchni 0,4570 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Droga publicznaŁkategoriiŁpowiatowejŁwŁklasieŁdrogiŁlokalnejŁ(wŁciąguŁdrogiŁpowiatowejŁnrŁ1471Ż). 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 12 m do 24 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Zatoki parkingowe. 

4) Dwustronne chodniki. 

5) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowego drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁ fragmencieŁ terenuŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ BŁ ochronyŁ uk=aduŁ przestrzennegoŁ zŁ dominacjąŁ
fragmentówŁ wartoVciowychŁ (uk=aduŁ urbanistycznegoŁ starego miasta wpisanego do rejestru 

zabytkówŁpodŁnumeremŁ73)Ł椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymania i konserwacji historycznego uk=aduŁ przestrzennego,Ł wŁ tymŁ utrzymanieŁ

rozplanowaniaŁpasaŁdrogowego,ŁusytuowaniaŁszpalerówŁdrzewŁorazŁ ichŁsk=aduŁgatun-

kowego, 

b) dostosowaniaŁ uzupe=niającegoŁ zagospodarowaniaŁ terenuŁ doŁ historycznejŁ kompozycjiŁ
przestrzennej. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
prac ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) W=ączeniaŁkomunikacyjneŁdoŁdrógŁoznaczonychŁsymbolamiŁG3-55.KD.G1, G3-55.KD.L5. 

2) 
Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁprzyleg=ychŁterenówŁfunkcjonalnych - wy=ącznieŁwed=ugŁstanuŁistnie-

jącegoŁorazŁpoprzezŁinneŁdrogiŁistniejące. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrodze. 

2) 
Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 椴 wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmow-
liwoVciąŁjejŁprzebudowyŁiŁrozbudowy. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł3Ś. TEREN KOMUNIKACJI 椴 DROGI PUBLICZNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KD.L5 o powierzchni 0,4160 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Droga publiczna kategoriiŁpowiatowejŁwŁklasieŁdrogiŁlokalnejŁ(wŁciąguŁdrogiŁpowiatowejŁnrŁ14Ś2Ż). 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 12 m do 24 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Zatoki parkingowe. 

4) Jednostronny chodnik. 

5) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

6) 
UstalaŁsięŁnieprzekraczalneŁlinieŁzadrzewieniaŁiŁzakrzewieniaŁwŁodleg=oVciŁ15ŁmŁodŁosiŁskraj-

nego toru kolejowego 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 
ObowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 

6. 
ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 
1) 

NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

2) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
W=ączeniaŁkomunikacyjneŁdoŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.L4 oraz w dalszy prze-

bieg drogi powiatowej nr 1492Z poza obszarem planu. 

2) 
Obs=ugaŁkomunikacyjnaŁprzyleg=ychŁterenówŁfunkcjonalnychŁ- wy=ącznieŁwed=ugŁstanu istnie-

jącego. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrodze. 

2) 
Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 椴 wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmow-
liwoVciąŁjejŁprzebudowyŁiŁrozbudowy. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł40. TEREN KOMUNIKACJI 椴 DROGI PUBLICZNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KD.L6 o powierzchni 0,6104 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
DrogaŁpublicznaŁkategoriiŁpowiatowejŁwŁklasieŁdrogiŁlokalnejŁ(wŁciąguŁdrogiŁpowiatowej nr 1482Z). 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 9 m do 16 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z jednym pasem ruchu. 

3) Zatoki parkingowe. 

4) Dwustronne chodniki. 

5) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakaz lokalizacji: 

a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁ iŁ konserwacjiŁ historycznegoŁ uk=aduŁ przestrzennego,Ł wŁ tymŁ utrzymanieŁ

rozplanowaniaŁpasaŁdrogowego,ŁusytuowaniaŁszpalerówŁdrzewŁorazŁ ichŁsk=aduŁgatun-

kowego, 

b) dostosowaniaŁ uzupe=niającegoŁ zagospodarowaniaŁ terenuŁ doŁ historycznejŁ kompozycjiŁ
przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadku prowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) W=ączeniaŁkomunikacyjneŁdoŁdrógŁoznaczonychŁsymbolamiŁG3-55.KD.G2/Z2, G3-55.KD.L4. 

2) 
Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ przyleg=ychŁ terenówŁ funkcjonalnychŁ - naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ
przepisachŁodrębnych. 

8. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacji deszczowej w drodze. 

2) 
Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 椴 wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmow-
liwoVciąŁjejŁprzebudowyŁiŁrozbudowy. 

9. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł41. TEREN KOMUNIKACJI 椴 DROGI PUBLICZNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KD.D7 o powierzchni 0,0681 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Droga publiczna kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 13 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Zatoki parkingowe. 

4) Dwustronne chodniki. 

5) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 
ObowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) utrzymaniaŁ iŁ konserwacjiŁ historycznegoŁ uk=aduŁ przestrzennego,Ł wŁ tymŁ utrzymanieŁ

rozplanowania pasa drogowego, 

b) dostosowaniaŁ uzupe=niającegoŁ zagospodarowaniaŁ terenuŁ doŁ historycznejŁ kompozycjiŁ
przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadku prowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

W=ączeniaŁkomunikacyjneŁdoŁdrógŁoznaczonychŁsymbolamiŁG3-55.KD.G1, G3-55.KD.L6. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁdrodze. 

2) 
Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 椴 wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmow-
liwoVciąŁjejŁprzebudowyŁiŁrozbudowy. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszego planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

 

§Ł42. TERENY KOMUNIKACJI 椴 DRÓGŁPUBLICŻNźCH 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.KD.D8 o powierzchni 0,0018 ha. 

2) -55.KD.D9 o powierzchni 0,2746 ha. 

3) -55.KD.D10 o powierzchni 0,0545 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 
Planowane odcinki drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW 

1) SzerokoVciŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 10 m. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Na terenie oznaczonym symbolem G5-55.KD.D9 椴 zatoki parkingowe. 

4) Jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

5) Jednostronne chodniki. 

6) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniachŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 
Na terenie oznaczonym symbolem G3-55.KD.D8ŁustanawiaŁsięŁstrefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

2) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
prac ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
W=ączeniaŁkomunikacyjneŁdoŁdrogiŁoznaczonejŁsymbolemŁG3-55.KD.Z3 oraz do drogi poza 

obszarem planu. 

2) 

DoŁczasuŁrealizacjiŁobejVciaŁdrogowegoŁmiastaŁGryfinoŁwŁciąguŁdrogiŁkrajowejŁnrŁ31Ł - obo-

wiązujeŁ zakazŁ w=ączeniaŁ komunikacyjnegoŁ drogiŁ oznaczonejŁ symbolemŁ G5-55.KD.D10 do 

drogi krajowej nr 31 (poza obszarem planu). 
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7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacji deszczowej w drogach. 

2) 

LokalizacjaŁinfrastrukturyŁtechnicznejŁwŁliniachŁrozgraniczającychśŁ 
a) sieciŁwodociągowejŁoŁVrednicyŁodŁŚ0ŁdoŁ160 mm, 

b) sieciŁkanalizacjiŁVciekowejŁoŁVrednicyŁodŁ0,2ŁdoŁ0,6Łm, 
c) sieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁoŁVrednicyŁodŁ0,3ŁmŁdo 0,8 m, 

d) sieciŁgazowejŁoŁVrednicyŁodŁde63PEŁdoŁde180PE, 
e) sieci energetycznej NN 椴 0,4 kV, 

f) sieci telekomunikacyjnej, 

g) innych sieci o charakterze magistralnym. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł43. TEREN KOMUNIKACJI 椴 DROGI PUBLICZNEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KD.D11 o powierzchni 0,0745 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

Droga publiczna kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej 椴 poszerzenie pasa drogowego do 

wspólnegoŁuwytkowaniaŁzŁdrogąŁpozaŁobszaremŁplanu. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 4 m do 8 m. 

2) Jednostronny pas zieleni. 

3) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł44. TEREN KOMUNIKACJI 椴 CIĄGUŁPIESŻOJEŻDNEGO 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KPj.12 o powierzchni 0,4900 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
CiągŁpieszojezdny. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 8 m do 13 m. 

2) Zatoki parkingowe. 

3) ObowiązujeŁkolorystyczneŁlubŁmateria=oweŁwyrównienieŁpasówŁruchuŁsamochodowego. 

4) 
ObowiązujeŁkomponowanieŁzieleniŁwŁoparciuŁoŁodrębnyŁprojektŁsporządzanyŁ =ącznieŁzŁpro-

jektemŁurządzeniaŁparku. 

5) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁ terenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁKŁochronyŁkonserwatorskiejŁ komponowanegoŁuk=aduŁprze-

strzennegoŁparkuŁmiejskiegoŁ(dawnegoŁcmentarza),ŁwŁktórejŁobowiązujeś 
a) zachowanie starodrzewu, 

b) odtworzenieŁkompozycjiŁiŁsk=aduŁgatunkowegoŁzieleni. 

2) 
ObowiązujeŁ wspó=dzia=anieŁ weŁ wszelkichŁ dzia=aniachŁ inwestycyjnychŁ iŁ konserwatorskich z 

w=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

3) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

1) W=ączeniaŁkomunikacyjneŁdoŁdrógŁoznaczonychŁsymbolamiŁG3-55.KD.G2/Z2, G3-55.KD.D4. 

2) 
Obs=ugaŁ komunikacyjnaŁ terenówŁ wy=ącznieŁ oznaczonychŁ symbolamiŁ G3-55.MW/E.1, G3-

55.UO/US/KS.25, G3-55.U.26, G3-55.U.27, G3-55.U.28. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁciąguŁpieszojezdnym. 

2) 
Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 椴 wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmow-
liwoVciąŁjej przebudowy i rozbudowy. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł % wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł45. TERENY KOMUNIKACJI 椴 CIĄGÓWŁPIESŻOJEŻDNźCH 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.KPj.13 o powierzchni 0,1163 ha. 

2) -55.KPj.14 o powierzchni 0,0614 ha. 

3) -55.KPj.15 o powierzchni 0,0684 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 
CiągiŁpieszojezdneŁzŁplacamiŁmanewrowymi. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 6, 8 i 9 m. 

2) ObowiązujeŁkolorystyczneŁlubŁmateria=oweŁwyrównienieŁpasówŁruchuŁsamochodowego. 

3) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,Łktórych osie 

nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

1) 

NaŁterenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacją fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

iŁŻABźTKÓW 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁzachowaniemŁnastępującegoŁwarunkuŁ- dostosowania zagospodarowania terenu do 

historycznej kompozycji przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenachŁustanawiaŁsięŁstrefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁochronyŁkonserwatorskiejŁstanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

W=ączeniaŁ komunikacyjneŁ doŁ drógŁ oznaczonych symbolami G3-55.KD.G2/Z2, G3-55.KD.L6, G3-

55.KD.D7. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁwŁciąguŁpieszojezdnym. 

2) 
Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 椴 wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmow-
liwoVciąŁjejŁprzebudowyŁiŁrozbudowy. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł46. TERENY KOMUNIKACJI 椴 CIĄGUŁPIESŻOJEŻDNEGO 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENÓW 

1) -55.KPj.16 o powierzchni 0,0010 ha. 

2) -55.KPj.17 o powierzchni 0,0576 ha. 

3) -55.KPj.18 o powierzchni 0,0153 ha. 

4) -55.KPj.19 o powierzchni 0,0409 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENÓW 
CiągŁpieszojezdnyŁzŁplacemŁmanewrowym. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 8 do 11 m. 

2) ObowiązujeŁkolorystyczneŁlubŁmateria=oweŁwyrównienieŁpasówŁruchuŁsamochodowego. 

3) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4) 

Na terenie oznaczonym symbolem G5-55.KPj.18 ustalaŁ sięŁ nieprzekraczalneŁ linieŁ zadrze-

wieniaŁiŁzakrzewieniaŁwŁodleg=oVciŁ15ŁmŁodŁosiŁskrajnegoŁtoruŁkolejowegoŁ椴 wed=ugŁrysunkuŁ
planu. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenyŁwymagająŁwydzieleniaŁwŁgranicachŁwyznaczonychŁprzezŁlinieŁrozgraniczające,ŁktórychŁosieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniuŁ stosownieŁ doŁ
potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

1) 

Na terenach oznaczonych symbolami G3-55.KPJ.16, G3-55.KPJ.17ŁustanawiaŁsięŁstrefęŁ"WŁ
III" (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) 椴 wed=ugŁ rysunkuŁ
planu. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

iŁŻABźTKÓW 

2) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadku prowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

WspólneŁw=ączenieŁkomunikacyjneŁterenówŁoznaczonychŁsymbolamiŁG3-55.KPj.16, G3-55.KPj.17, 

G5-55.KPj.18, G5-55.KPj.19 do drogi oznaczonej symbolami G3-55.KD.D8, G5-55.KD.D9. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁdoŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowejŁw ciąguŁpieszojezdnym. 

2) 
LokalizacjaŁinfrastrukturyŁtechnicznejŁwŁliniachŁrozgraniczających.Ł椴 wed=ugŁstanuŁistniejące-

goŁzŁmowliwoVciąŁjejŁprzebudowyŁiŁrozbudowy. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł47. TEREN KOMUNIKACJI 椴 UCIEvKIŁROWEROWEJ 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustale  

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KR.20 o powierzchni 0,0299 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
UciewkaŁrowerowa. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 3 m. 

2) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

TerenŁ wymagaŁ wydzieleniaŁ wŁ granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁ przyjmowaćŁ zaŁ linieŁ obowiązującegoŁ podzia=u.Ł PoŁ wydzieleniuŁ iŁ scaleniu stosownie do 

potrzeb,ŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁpodzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁ terenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁKŁochronyŁkonserwatorskiejŁ komponowanegoŁuk=aduŁprze-

strzennego parku miejskiego (dawnego cmentarza),ŁwŁktórejŁobowiązujeś 
a) zachowanie starodrzewu, 

b) odtworzenieŁkompozycjiŁiŁsk=aduŁgatunkowegoŁzieleni. 

2) 
ObowiązujeŁ wspó=dzia=anieŁ weŁ wszelkichŁ dzia=aniachŁ inwestycyjnychŁ iŁ konserwatorskichŁ zŁ
w=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

3) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

4) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytków w przypadku prowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
KOMUNIKACYJNEJ 

W=ączeniaŁkomunikacyjneŁdoŁdrogiŁiŁciąguŁpieszojezdnegoŁoznaczonychŁsymbolamiŁG3-55.KD.Z3, 

G3-55.KPj.12. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁnaŁsąsiednieŁterenyŁnieutwardzone. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustale  

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł48. TEREN KOMUNIKACJI 椴 CIĄGUŁPIESŻEGO 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KP.21 o powierzchni 0,1664 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
CiągŁpieszy. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 zmienna od 3,5 m do 28 m. 

2) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenu z zachowaniemŁnastępującychŁwarunkówś 
a) przeprowadzeniaŁ niezbędnychŁ pracŁ konserwatorskichŁ istniejącychŁ fragmentówŁ murówŁ

obronnychŁwpisanychŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁnumeremŁ325, 
b) likwidacjiŁlubŁzastąpieniaŁsieciąŁpodziemnąŁistniejącejŁnaziemnejŁsieciŁcieplnej, 
c) w nawierzchniŁ ciąguŁ pieszegoŁ - kolorystycznegoŁ iŁ materia=owegoŁ odtworzeniaŁ histo-

rycznegoŁprzebieguŁmurówŁobronnychŁnaŁca=ejŁd=ugoVciŁciąguŁpieszego, 
d) wŁnawierzchniŁciąguŁpieszegoŁ- kolorystycznegoŁiŁmateria=owegoŁwyrównieniaŁhistorycz-

nejŁ uliczkiŁ przymurnejŁ (pomiędzy iŁ poŁ stronieŁ zachodniejŁ zachowanychŁ murówŁ obron-

nych), 

e) dostosowaniaŁ uzupe=niającegoŁ zagospodarowaniaŁ terenuŁ doŁ historycznejŁ kompozycjiŁ
przestrzennej. 

3) 
WŁstrefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskich z w=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowiskŁ
archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochrony 

zabytków. 

6. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ椴 linioweŁdoŁnajbliwszejŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowej. 

2) 
LokalizacjaŁinfrastrukturyŁtechnicznejŁwŁpasieŁciąguŁpieszego,ŁzŁwy=ączeniemŁnaziemnejŁsieciŁ
cieplnej - wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmowliwoVciąŁjejŁprzebudowyŁiŁrozbudowy. 
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ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

7. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 

§Ł4Ś. TEREN KOMUNIKACJI 椴 CIĄGUŁPIESŻEGO 

ust. zakres ustalenia pkt treVćŁustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
-55.KP.22 o powierzchni 0,0467 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
CiągŁpieszy. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) SzerokoVćŁwŁliniachŁrozgraniczającychŁ椴 7 m. 

2) 

ObowiązujeŁzakazŁzabudowyŁorazŁzakazŁlokalizacjiś 
a) tymczasowychŁobiektówŁus=ugowych, 
b) noVnikówŁreklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

iŁPODŻIA<U 

NIERUCHOMOUCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicachŁ wyznaczonychŁ przezŁ linieŁ rozgraniczające,Ł którychŁ osieŁ
nalewyŁprzyjmowaćŁzaŁlinieŁobowiązującegoŁpodzia=u.ŁPoŁwydzieleniuŁobowiązujeŁzakazŁwtórnegoŁ
podzia=uŁnieruchomoVci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

URODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

ObowiązujeŁ zachowanieŁ wartoVciowegoŁ drzewostanuŁ naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ wŁ przepisachŁ
odrębnych. 

6. 

ZASADY OCHRONY 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

iŁŻABźTKÓW 

1) 

NaŁterenieŁustanawiaŁsięŁstrefęŁBŁochronyŁuk=aduŁprzestrzennegoŁzŁdominacjąŁ fragmentówŁ
wartoVciowychŁ(uk=aduŁurbanistycznegoŁstaregoŁmiastaŁwpisanegoŁdoŁrejestruŁzabytkówŁpodŁ
numerem 73). 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania 

terenuŁzŁdostosowaniemŁuzupe=niającegoŁzagospodarowaniaŁterenuŁdoŁhistorycznejŁkompo-

zycji przestrzennej. 

3) 
W strefieŁBŁobowiązujeŁwspó=dzia=anieŁweŁwszelkichŁdzia=aniachŁinwestycyjnychŁiŁkonserwa-

torskichŁzŁw=aVciwymŁurzędemŁochronyŁzabytkówŁ- na podstawie dokumentacji projektowej. 

4) 
NaŁ terenieŁ ustanawiaŁ sięŁ strefęŁ "WŁ III"Ł (ograniczonejŁ ochronyŁ konserwatorskiejŁ stanowisk 

archeologicznych) 椴 wed=ugŁrysunkuŁplanu. 

5) 

WŁstrefieŁ沌WŁIII敦Łobowiązujeś 
a) wspó=dzia=anieŁzŁw=aVciwymŁorganemŁdoŁsprawŁochronyŁzabytkówŁwŁprzypadkuŁprowa-

dzenia prac ziemnych, 

b) przeprowadzenieŁ archeologicznychŁ bada?Ł ratunkowychŁ naŁ terenieŁ objętymŁ realizacjąŁ
pracŁ ziemnych,Ł naŁ zasadachŁ okreVlonychŁ przepisamiŁ odrębnymiŁ dotyczącymiŁ ochronyŁ
zabytków. 

7. 
ŻASADźŁOBS<UGIŁ
INvźNIERźJNEJ 

1) OdprowadzenieŁwódŁopadowychŁ椴 linioweŁdoŁnajbliwszejŁsieciŁkanalizacjiŁdeszczowej. 

2) 
Lokalizacja infrastrukturyŁtechnicznejŁwŁpasieŁciąguŁpieszego,ŁzŁwy=ączeniemŁnaziemnejŁsieciŁ
cieplnej - wed=ugŁstanuŁistniejącegoŁzŁmowliwoVciąŁjejŁprzebudowyŁiŁrozbudowy. 

8. 

STAWKA 

PROCENTOWAŁS<U-

vĄCAŁNALICŻENIUŁ
OP<ATźŁPLANISTźCZ-

NEJ 

WysokoVćŁ jednorazowejŁ op=aty,Ł pobieranejŁ przezŁ burmistrzaŁ przyŁ zbyciuŁ nieruchomoVci,Ł którejŁ
wartoVćŁ wzros=aŁ wŁ związkuŁ zŁ ustaleniamiŁ niniejszegoŁ planu,Ł ustalaŁ sięŁ naŁ 0Ł %Ł wzrostuŁ wartoVciŁ
nieruchomoVci. 
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RozdziaJ 3 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 50. Śo czasu za”otrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami ”lanu, do”uszcza się dotych-

czasowy s”osób ich wykorzystaniaŁ 

§ 51. W granicach niniejszego miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego tracą moc ustalenia: 

1) zmiany ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 1, 

uchwalonej w dniu 15 listopada 2001 r. uchwaJą Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 55, poz. 1639); 

2) zmiany ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2, 

uchwalonej w dniu 15 listopada 2001 r. uchwaJą Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego Nr 55, poz. 1640); 

3) zmiany ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar I 
”oJowony w rejonie ul. Iokietka i obszar II w rejonie ul. CzechosJowackiej, uchwalonej w dniu 27 
czerwca 2002 r. uchwaJą Nr XLVII/602/02 Rady Miejskiej w Gryfinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego Nr 54, poz. 1203). 

§ 52. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy GryfinoŁ 

 

Przewodniczący Rady: 
MieczysJaw Sawaryn 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIX/529/10 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIX/529/10 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIX/529/10 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 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 Miejska w Gryfinie 

rozstrzyga, co następuje: 

do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta 

Gryfino - Park Miejski, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na 
`rodowisko wniesiono trzy uwagi, które zostaJy uwzględnione ”rzez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - 
zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIX/529/10 

Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 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 Miejska w Gryfinie 

okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do za-

daL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), sta-

nowią zadania wJasne gminyŁ 

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

1) inwestycje jako zadania ws”ólne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg krajowych, woje-

wódzkich i ”owiatowych, w tym budowa uzbrojenia ”odziemnego i nadziemnego, `ciewek rowero-

wych i zieleni; 

2) inwestycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub ”oza tymi liniamiŁ 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

lp. symbole terenów funkcjonalnych o”is inwestycji wynikający z ustaleL ”lanu  

1 G3-55.UO/US/KS.25 
budowa obiektu uwyteczno`ci ”ublicznej - hali 

sportowo-widowiskowej z parkingiem podziemnym 

2 G3-55.E/W/UP.51 
budowa obiektu uwyteczno`ci ”ublicznej - szaletu 

publicznego 

3 G3-55.ZP.43 budowa studni publicznej 

4 

G3-55.KD.D8, G5-55.KD.D9, G5-55.KD.D10, G3-55.KPj.13, 

G3-55.KPj.14, G3-55.KPj.15, G3-55.KPj.16, G3-55.KPj.17, 

G5-55.KPj.18, G5-55.KPj.19, G3-55.KR.20, G3-55.KP.21, 

G3-55.KP.22 

”rzebudowa dróg gminnych (ulic, ciągów 
”ieszojezdnych, `ciewki rowerowej, ciągów 
”ieszych) wraz z uzu”eJnieniem infrastruktury 
technicznej i zielenią 
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§ 3. O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu; 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 

Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 

poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miejska w Gryfinie ”od nazwą ｭWieloletni plan in-

westycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wy-

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. źadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu 
`cieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w oparciu o 

uchwalane ”rzez Radę Miejską w Gryfinie wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągo-

wych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3. Inwestycje w zakresie przesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii cie”lnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; zmiany: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11, Nr 69, poz. 586). 
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