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

wództwa Zachodnio”omorskiego. 
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UCHWAIA NR XLIV/1110/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSkolwin Portｬ w Szczecinie. 

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

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

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

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

Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVI/427/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭSkolwin Portｬ 

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

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

2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭSkolwin Portｬ w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 483,8 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy - granicą administracyjną miasta Szczecin; 

2) od wschodu - granicą administracyjną miasta Szczecin, zachodnią czę`cią ILskiego Nurtu, zachodnim 

brzegiem Nurtu SkolwiLskiego; 
3) od ”oJudnia - ”oJudniową granicą Basenu Pa”ierni; 
4) od zachodu - ulicą StoJczyLską. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem ”lanuŁ 

§ 2. Przedmiotem ustaleL ”lanu jest wielofunkcyjna struktura ogólnomiejska, w tym: usJugi, usJugi 
s”ortu, rekreacji i turystyki wykorzystujące dostę” do akwenów weglownych, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i jednorodzinna z usJugami, funkcja produkcyjno - skJadowa, ”rzeJadunkowa z dostę”em do 

akwenów, tereny komunikacji i urządzeL komunikacyjnych, ujęcie wody, oczyszczalnia `cieków, infra-

struktura techniczna, zieleL naturalna oraz wody ”owierzchniowe morskich wód wewnętrznych i wody 
”owierzchniowe `ródlądoweŁ 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSkolwin Portｬ w Szczecinie 

w skali 1:1 000 stanowi zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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

w skali 1:10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

zaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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

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

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

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



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3754 ｦ Poz. 637 

 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

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

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych wystę”ują wydzielenia 
wewnętrzne, dla których ustala się szczególne zasady zagospodarowania terenu. 

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

1) P - litera oznaczająca dzielnicę PóJnoc; 
2) S - litera oznaczająca osiedle Skolwin; 
3) 9 - liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu, ”o której nastę”uje liczba oznaczająca kolejny 

numer terenu elementarnego w planie; 

4) symbol terenu oznaczający: 
a) MW,U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami, 

b) MN, U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usJugami, 

c) U - usJugi, 
d) US - usJugi s”ortu i rekreacji z do”uszczeniem usJug towarzyszących funkcji ”odstawowej, 
e) USw - usJugi s”ortu, rekreacji i turystyki, wykorzystujące dostę” do akwenów weglownych, z do-

puszczeniem usJug towarzyszących funkcji ”odstawowej, 
f) PUw - funkcja przeJadunkowa, ”rodukcyjno - skJadowa, z dostę”em do akwenów weglownych, 

z dopuszczeniem usJug, 

g) ZN - zieleL naturalna, 

h) ZR - uwytki rolne - u”rawy Jąkarskie, 

i) E - elektroenergetyczna stacja wysokiego na”ięcia, 

j) KPS - przepom”ownia `cieków sanitarnych, 

k) KN - oczyszczalnia `cieków, 

l) WZ - ujęcie wody, 

J) KD.Z - droga publiczna - ulica zbiorcza, 

m) KD.L - droga publiczna - ulica lokalna, 

n) KD.D - droga publiczna - ulica dojazdowa, 

o) KDW - droga wewnętrzna, 

p) KK - obiekty i urządzenia trans”ortu kolejowego, 

r) WM - morskie wody wewnętrzne, 

s) WS - obszar wód ”owierzchniowych `ródlądowych; 
5) tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu oznaczeniem 

literowym i liniami rozgraniczającymi: 

 KDW - droga wewnętrzna; 
 ZL - zieleL le`na. 

3. Ustalenia planu formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym planem; 

2) ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego; 

3) ustalenia ogólne i szczegóJowe oraz zawarte na rysunku ”lanu stanowią kom”let ustaleL regulujących 
zagospodarowanie obszaru w granicach planu; 

4) w przypadku odmienno`ci ustalenia szczegóJowego od ustalenia ogólnego obowiązuje na ”rzedmio-

towym terenie wyJącznie ustalenie szczegóJowe; 
5) jeweli wymienione w § 4 ust. 4 grupy tematyczne nie wystę”ują w ustaleniach szczegóJowych ozna-

cza to, we na terenie elementarnym ”lan nie w”rowadza szczególnych ustaleL z tego zakresuŁ 

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

1) przeznaczenie terenu; 

2) ksztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu; 
3) zasady parcelacji; 

4) ochrona `rodowiska i ”rzyrody; 
5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
6) komunikacja; 

7) infrastruktura techniczna. 
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5. Na rysunku planu ustaleniem są: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zagos”odarowania tereny 
elementarne i wydzielenia wewnętrzne; 

2) oznaczenia terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych; 
3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice obszaru objętego ｭSystemem Zieleni Miejskiejｬ; 
6) obszar ”lanowanego Uwytku śkologicznego ｭWys”y OdrzaLskieｬ; 
7) obszary narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; 
8) granice strefy B ochrony konserwatorskiej; 

9) granice strefy K ochrony krajobrazu przemysJowego; 
10) obiekt w gminnej ewidencji zabytków ł numer adresowy - zabytek chroniony planem; 

11) obiekt kwalifikowany do w”isu do rejestru zabytków - zabytek chroniony planem; 

12) tereny komunikacji drogowej i urządzeL komunikacyjnych; 

13) orientacyjny ”rzebieg `ciewek rowerowych; 
14) orientacyjne ”rzebiegi ”rojektowanych sieci inwynieryjnych: wodociągowej, gazowej `redniego ci`nie-

nia, elektroenergetycznej 15 kV, 0,4 KV, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tJocznego 
`cieków sanitarnych; 

15) orientacyjne lokalizacje projektowanych: przepom”owni `cieków sanitarnych, studni ”ublicznychŁ 

6. W obszarze ”lanu, czę`ć terenu o ”owierzchni 97,29 ha (z wodami powierzchniowymi) ”oJowona 
jest w granicach portu morskiego, oznaczonego na rysunku ”lanu, granice są aktualne na dzieL uchwale-

nia ”lanu, ”rzebieg granic regulują ”rze”isy odrębneŁ 

7. Obszar morskich wód wewnętrznych o ”owierzchni 84,31 ha, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem ｭWMｬ, zgodnie z ustawą o ”lanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest objęty ustale-

niami niniejszego planu. 

8. Tereny szlakowe komunikacji kolejowej jako tereny zamknięte o ”owierzchni 5,4032 ha, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem ｭISｬ, zgodnie z ustawą o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu przestrzennym, 

nie są objęte ustaleniami niniejszego planu. 

§ 5. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

lp. hasło definicja 
1) bogaty program zieleni zrócnicowana gatunkowo zieleM wysoka i niska o charakterze ozdobnym, wypełniaj>ca 

wszystkie mocliwe powierzchnie terenu (np. w liniach rozgraniczaj>cych ulicy), w tym 
takce na sztucznie wykonanych lub ukształtowanych miejscach (np. zakrzewienia skarp, 
tarasów, pn>cza na barierach przeciwhałasowych, zazielenione Wciany w liniach 
rozgraniczenia działki, zieleM w donicach); 

2) dach przestrzenny rócne formy dachów, o co najmniej dwóch połaciach głównych pochylonych pod 
k>tem min. 25o; za formC dachu przestrzennego uznaje siC takce dach kopułowy lub 
kolebkowy, w którym ciCciwa łuku ł>cz>ca najnicszy punkt z najwycszym, 
nachylona jest pod k>tem co najmniej 25o; 

3) dostCp ogólny dostCp do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ograniczeniami podmiotowymi 
ani przedmiotowymi, w szczególnoWci ogrodzeniami, biletami wstCpu, czasem 
dostCpu, itp.; 

4) dostCp publiczny dostCp do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ograniczeniami podmiotowymi, tj. 
zapewniony kacdej osobie na podstawie okreWlonych warunków o charakterze 
organizacyjnym lub finansowym, np. dostCp tylko w ustalonych godzinach, bilety 
wstCpu; 

5) nabrzece naturalne forma nabrzeca, takce jego umocnienia, umocliwiaj>ca wegetacjC roWlinnoWci 
brzegowej i przemieszczanie siC zwierz>t z wody na l>d, itp.; w szczególnych 
przypadkach długoWć nabrzeca naturalnego okreWla siC w stosunku do długoWci 
całkowitej brzegu wystCpuj>cego w granicach terenu elementarnego; 

6) incynieryjne 
urz>dzenia sieciowe 

urz>dzenia techniczne bezpoWrednio współpracuj>ce z sieciami incynieryjnymi 
uzbrojenia terenu, w szczególnoWci: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki 
teletechniczne i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i 
Wcieków, przelewy burzowe, stacje gazowe 2–go stopnia, komory zasuw, wymienniki 
ciepła, pompownie na sieci ciepłowniczej, anteny telekomunikacyjne i inne; 

7) mieszkanie funkcyjne  pomieszczenia mieszkalne przeznaczone dla osób zwi>zanych z prawidłowym 
funkcjonowaniem terenu lub obiektu, zlokalizowane na terenie lub w obiekcie 
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niemieszkalnym; mieszkanie funkcyjne nie jest elementem funkcji chronionych, do 
których zaliczane jest mieszkalnictwo; 

8) niepoc>dane gatunki 
roWlin  

a) niepoc>dane drzewa i krzewy – gatunki, które powinny być eliminowane podczas 
ciCć sanitarnych i innych zabiegów hodowlanych w drzewostanach, nie stosować w 
nasadzeniach w lasach oraz na terenach zieleni zachowuj>cych ci>głoWć przestrzenn> 
z lasami. Zwarte drzewostany tych gatunków nalecy przebudowywać. Do gatunków 
niepoc>danych nalec>: czeremcha amerykaMska, d>b czerwony, jecyna wcinanolistna, 
klon jesionolistny, robinia akacjowa, Wnieguliczka biała, tawlina jarzCbolistna, 
b) niepoc>dane byliny – gatunki roWlin, które nie mog> być stosowane 
w nasadzeniach na terenach zieleni publicznej i w lasach. Stanowiska tych roWlin 
powinny być zwalczane. Do gatunków niepoc>danych nalec>: barszcz montegazzego 
i sosnowskiego, niecierpek gruczołowaty i przyl>dkowy, rdestowiec ostrokoMczasty i 
sachaliMski; 

9) nieprzekraczalna linia 
zabudowy  

linia ograniczaj>ca obszar usytuowania budynku; cadna naziemna czCWć budynku nie 
moce przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

10) obowi>zuj>ca linia 
zabudowy 

linia wyznaczaj>ca połocenie 60% długoWci lica głównej bryły budynku; 

11) powierzchnia 
zabudowy  

obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 
wykoMczonym na płaszczyznC poziom>, przyjmuj>c za podstawC: 
a) obrys parteru, jeceli jest on wiCkszy od rzutu pionowego obrysu Wcian 

fundamentowych, albo  
b) obrys Wcian fundamentowych, jeceli na poziomie terenu jest on wiCkszy od rzutu 

obrysu parteru;  
do powierzchni zabudowy wlicza siC powierzchnie wystCpuj>cych w obrCbie 
przyziemia takich elementów budynku jak: przeWwity, przejWcia i przejazdy (bramy), 
ganki, krucganki, loggie wgłCbne (cofniCte) i loggio-balkony przystawiane, werandy 
otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garace lub wiaty 
garacowe - stanowi>ce integraln> czCWć budynku, powierzchniC obiektów 
pomocniczych: budynki gospodarcze, garace, szopy, szklarnie, altany itp.; 
do powierzchni zabudowy nie wlicza siC powierzchni budynków lub ich czCWci 
znajduj>cych siC ponicej poziomu terenu, powierzchni schodów, pochylni i ramp 
zewnCtrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, 
daszków, okapów dachowych, powierzchni nadwieszonych czCWci budynku powycej 
parteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

12) reklama wbudowana miejsce lub urz>dzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów i znaków 
graficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym, stanowi>ca wtórny 
element wyposacenia elewacji, umieszczony na zakoMczonym inwestycyjnie obiekcie 
budowlanym; reklam> wbudowan> nie jest miejsce lub urz>dzenie, o którym mowa 
powycej, jeceli stanowi element pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takce 
szyld o powierzchni do 0,3 m2; 

13) reklama wolno stoj>ca samodzielny obiekt przeznaczony wył>cznie do ekspozycji napisów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub 
marketingowym; reklama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu 
planu; 

14) rewitalizacja wieloletnie, zintegrowane działania, inicjowane i koordynowane przez np. samorz>d 
gminny, zmierzaj>ce do przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w 
zdegradowanych czCWciach miast w celu poprawy jakoWci cycia mieszkaMców, 
przywrócenia ładu przestrzennego, wzrostu funkcjonalnoWci obszaru, a takce 
ocywienia gospodarczego i rozwoju miasta. Działania w sferze materialno - 
przestrzennej dotycz> infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym 
mieszkaniowej, przekształceM funkcjonalnych, porz>dkowania przestrzeni 
publicznych; 

15) sezonowe usługi forma zagospodarowania tymczasowego, dostosowana do zapotrzebowania 
zwi>zanego ze specyfik> kulturow>, np. imprezy plenerowe, jarmarki Wwi>teczne, 
okolicznoWciowe, targi, parady, inscenizacje, ekspozycje, ogródki gastronomiczne, 
itp.; 

16) słup ogłoszeniowy 
tradycyjny 

noWnik informacji w formie walca o Wrednicy do 150 cm i wysokoWci do najwycszego 
punktu przekrycia nie przekraczaj>cej 360 cm, przekryty zadaszeniem płaskim lub w 
kształcie kopuły, stocka, itp.; 

17) strefa ruchu  
uspokojonego 

obszar w którym stosuje siC rócne formy ograniczania i spowalniania ruchu 
samochodów oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu pieszego i rowerowego; 
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18) studnia awaryjna studnia publiczna, zakładowa lub wyznaczona studnia prywatna zapewniaj>ca 
zaopatrywanie w wodC ludnoWci w warunkach specjalnych, tj. wyst>pienia skacenia, 
klCsk cywiołowych lub wojny; 

19) System Zieleni 
Miejskiej  

ci>gła struktura przestrzenna wi>c>ca ze sob> wartoWciowe i rócnorodne tereny 
zielone (takce zabudowane, głównie o niskiej intensywnoWci), zapewniaj>ca 
powi>zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi, zwłaszcza tworz>cymi krajowy 
system obszarów chronionych; struktura posiada okreWlone w planie specjalne rygory 
zagospodarowania, takie jak: odpowiednio ducy udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnej, ograniczenia wycinki drzew i krzewów, ograniczenia intensywnoWci 
i usytuowania nowej zabudowy; 

20) wartoWciowy 
drzewostan 

pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniaj>ce jedn> z ponicszych cech:  
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i 
parkami oraz z wyj>tkiem zadrzewieM tworzonych przez gatunki niepoc>dane), 
b) drzewa i krzewy gatunków prawnie chronionych lub stanowi>ce pomniki 
przyrody, aleje i parki zabytkowe, 
c) drzewa rodzime i obce z podanych nicej rodzajów o obwodach pnia mierzonego na 
wys. 130 cm: 

- powycej 200 cm: czeremcha zwyczajna, olsza, wierzba, 
- powycej 100 cm: brzoza, choina, daglezja, jesion, kasztanowiec, klon (z 
wyj>tkiem klonu jesionolistnego), modrzew, morwa, sosna, Wwierk,  
- powycej 50 cm: buk, cyprysik, d>b (z wyj>tkiem dCbu czerwonego), głóg, grab, 
iglicznia, jarz>b, jodła, leszczyna turecka, lipa, magnolia, platan klonolistny, wi>z, 
cywotnik;  

d) ponad piCcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z wyj>tkiem 
gatunków niepoc>danych, innych gatunków wymienionych w bazie „żatunki obce. 
Polska baza danych.” Instytutu Ochrony Wrodowiska PAN oraz pospolitych 
gatunków: berberysów, bukszpanu, cyprysików, daglezji, forsycji, jaWminowców, 
kasztanowca, kolcowoju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, 
Wwierków, tawuł i tawułowca, topoli, winobluszczy, cylistka i cywotników; 

21) zieleM izolacyjna pas zwartej zieleni wysokiej i niskiej, złoconej z gatunków odpornych na 
zanieczyszczenia (w tym zimozielonych), oddzielaj>cej funkcjonalnie i optycznie 
obiekty uci>cliwe od terenów s>siednich; 

22) zieleM naturalna  istniej>ca zieleM wysoka i niska utrzymywana w stanie aktualnie istniej>cym, z 
dopuszczeniem przyrodniczo uzasadnionych działaM sanitarnych; 

23) zieleM urz>dzona zespół rócnych elementów zieleni (drzewa, krzewy, byliny, trawniki), stanowi>cych 
skomponowan> całoWć przestrzenn>. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Przeznaczenie terenu: 

1) przedmiotem ustaleL ”lanu jest wielofunkcyjna struktura ogólnomiejska, w tym: usJugi s”ortu, rekre-

acji i turystyki, wykorzystujące dostę” do akwenów weglownych, usJugi z do”uszczeniem istniejącej 
funkcji mieszkaniowej, funkcja ”rzeJadunkowa, ”rodukcyjno - skJadowa z dostę”em do akwenów we-

glownych, tereny komunikacji i urządzeL komunikacyjnych, infrastruktury technicznej, zieleL natural-

na i le`na oraz wody ”owierzchniowe; na ”rzybrzewnych obszarach kontynuuję się funkcje ”ortowe 
oraz do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci stoczniowej; 

2) caJy obszar objęty ”lanem, objęty jest ”rogramem rewitalizacji. Przedmiotem rewitalizacji realizowanej 

zarówno jako inwestycja komunalna jak i prywatna, są mŁ inŁ: budowa ukJadu komunikacyjnego, bu-

dowa infrastruktury technicznej, realizacja obiektów uwyteczno`ci ”ublicznej, renowacja substancji 
budowlanej i zabytków, budowa ”rzestrzeni ”ublicznych wraz z wy”osaweniem, w tym budowa lub 

modernizacja nabrzewy dla jednostek ”Jywających, tereny zieleni urządzonej; 
3) w obszarze caJego ”lanu do”uszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowej i urządzeL stacji radio-

wych; na terenach MW,U zakazuje się wolno stojących wiew nadawczych; 
4) na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowychŁ 

2. KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) wysoko`ć nowej zabudowy, na caJym obszarze ”lanu, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych dla 
”oszczególnych terenów elementarnych, realizować z dokJadno`cią ± 0,5 m; 
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2) do czasu zagos”odarowania terenów na cele zgodne z ”lanem do”uszcza się (chyba, we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczej): 
a) utrzymanie zainwestowania i uwytkowania nie s”eJniającego ustaleL ”lanu, z mowliwo`cią ”rowa-

dzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez mowliwo`ci ”owiększenia ”owierzchni zabu-

dowy, 

b) lokalizację obiektów tymczasowych i zagospodarowanie tymczasowe na cele skJadowe i handlo-

we (nie dotyczy kiosków handlowych), za”lecza budowlano - trans”ortowe, obsJugę transportu 

wodnego i s”ortów wodnych; 
3) w obiektach usJugowych realizowanych na ”odstawie ”lanu do”uszcza się mieszkania funkcyjne; 

4) w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, najniwszy ”oziom dostę”u technicznego i loka-

lizacji urządzeL infrastruktury technicznej w nowej zabudowie, np. stacji transformatorowych, prze-

pompowni, wentylatorni, itp.: 2,0 m n.p.m.; 

5) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego, np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lam”y o`wie-

tlenia ulicznego, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe, stojaki na rowery, do”uszcza się o ile ich usytuowa-

nie nie s”owoduje ograniczeL dla ruchu koJowego, ”ieszego, komunikacji szynowej, w tym dla 

umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 
6) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków mieszkalnych, 

biurowych i usJug ”ublicznych - od strony ulic i ”laców; zakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji 
odgromowych, a takwe szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie wystają-
cych poza lico budynku - ustalenie nie obowiązuje na terenach PUw; 

7) na terenach komunikacyjnych, w rejonach ruchu pieszego, zakaz lokalizacji reklam wolno stojących 
nie dotyczy tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych; 

8) zakazuje się montawu reklam wbudowanych w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące 
`wiatJo mogą zakJócać warunki mieszkaniowe oraz na elewacjach i dachach zabytków objętych 
ochroną konserwatorską w s”osób ”rzesJaniający wystrój elewacji, z zastrzeweniem pkt 9; 

9) do”uszcza się reklamy wbudowane o powierzchni do 1 m2, zawierające grafikę informacyjno - rekla-

mową okre`lającą logo firmowe lub charakter ”rowadzonej dziaJalno`ci w obiekcie i na dziaJce, na 
której reklama jest umieszczona; 

10) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam, szyldów oraz urządzeL 
technicznych na sJu”ach o`wietleniowych oraz reklam na obiektach usytuowanych przy brzegach Od-

ry widocznych z toru wodnego; 

11) dopuszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m, balkonów - do 1,3 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekra-

czalne dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, scho-

dów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy 
oraz ramp; 

12) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej, chyba we ustalenia szczegó-
Jowe mówią inaczej; 

13) do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL nawigacyjnych wg ”otrzeb, bez ograniczenia ich wyso-

ko`ci; 
14) niezalewnie od ustaleL wysoko`ciowych wynikających z ”lanu, lokalizacje wszystkich obiektów 

o wysoko`ci 100,00 m nad poziom terenu lub wywsze są ”rzeszkodami lotniczymi; 

15) wszystkie obiekty w obszarze objętym planem, oznaczonym na rysunku planu, widoczne z morskich 

wód wewnętrznych, swoją formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia `wiateJ nie mogą sugero-

wać oznakowania nawigacyjnego oraz nie mogą utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, 
a urządzenia o`wietleniowe nie mogą ”owodować ”adania ”romieni bez”o`rednio na akwen w s”o-

sób ”owodujący ｭo`le”ienieｬ nawigatorów jednostek ”Jywających; 
16) regulacje i zmiany linii nabrzewa, budowa obiektów na wodach morskich wymagają stosowania ”ro-

cedur wynikających z ”rze”isów odrębnych - za”isy dla wód morskich nie są ustaleniami planu; 

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

tyczną 110 kV i 220 kV. 

3. Zasady parcelacji: 

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

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) do”uszcza się wydzielenie, Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie ich granic lub umowliwia ”rzyJą-

czenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu realizacji ustaleL ”lanu lub ”o”rawy wa-

runków zagos”odarowania; 
3) ”odziaJ dziaJek ”o granicach terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych jest zgodny z niniej-

szym planem; 

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

ku planu; 

5) ograniczenia wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz zakazy ”odziaJów nie dotyczą wydzieleL ”od bu-

dynki i urządzenia związane z infrastrukturą technicznąŁ 

4. Ochrona `rodowiska i ”rzyrody: 

1) czę`ć terenu, w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, jest ”oJowona w granicach s”ecjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭUj`cie Odry i Zalew SzczeciLskiｬ PLH320018 oraz w sąsiedz-

twie obszaru s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭDolina Dolnej Odryｬ PLB320003; przedsię-
wzięcia w obszarze Natura 2000 realizuje się ”o ”rze”rowadzonym ”ostę”owaniu wynikającym 

z ”rze”isów odrębnych; 
2) na terenach objętych Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonych na rysunku ”lanu, nie stanowiących 

terenów komunikacji, obowiązują nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 
a) zakaz zmniejszania ”owierzchni biologicznie czynnej ”oniwej 50% ”owierzchni terenu elementar-

nego lub ”ojedynczej dziaJki, 
b) do”uszcza się lokalizację nowych i rozbudowę istniejących elementów infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, 

c) zakaz kanalizacji otwartych, naturalnych cieków wodnych, 
d) do”uszcza się lokalizację nowych i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeL nawigacyjnych, 

umocnieL brzegowych oraz staJych stanowisk ”rzeJadunkowych, koniecznych do wykonywania 

i eks”loatacji tych urządzeL, 
e) ustalenia dla Systemu Zieleni Miejskiej obowiązują równiew w ”rzy”adku nowego zagos”odaro-

wania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych - nie dotyczy usJug se-

zonowych; 

3) czę`ć terenu, w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, ”oJowona w ”lanowanym uwytku ekolo-

gicznym ｭWys”y OdrzaLskieｬ, na obszarze obowiązuje zakaz oddziaJywania na ukJad wodny obiektu 
lub otoczenia ”rowadzący do zmiany stanu istniejącego; 

4) obowiązuje ochrona dziko wystę”ujących ro`lin i zwierząt oraz ich siedlisk, objętych ochroną gatun-

kową, na ”odstawie ”rze”isów o ochronie ”rzyrody; 
5) czę`ć obszaru ”lanu objęta strefą ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭM`cięcinoｬ. Na terenie 

ochrony ”o`redniej ujęcia wody obowiązuje roz”orządzenie Nr 1/2004 Dyrektora Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

Nr 12, poz. 208);  

na terenie ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭM`cięcinoｬ, zabronione jest: 

a) w”rowadzanie `cieków do wód i ziemi, 

b) rolnicze wykorzystanie `cieków, 
c) lokalizowanie skJadowisk od”adów komunalnych lub przemysJowych, 
d) ”rzechowywanie lub skJadowanie od”adów ”romieniotwórczych, 
e) lokalizowanie magazynów ”roduktów ro”o”ochodnych oraz innych substancji, a takwe rurocią-

gów oraz ich trans”ortu, 
f) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwJok zwierzęcych, 
g) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt, 
h) stosowanie nawozów oraz `rodków ochrony ro`lin, 
i) ogranicza się mowliwo`ć tworzenia nowych ujęć wód ”odziemnych, do ujęć o wydajno`ci do 

10 m3/h; 

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

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

7) w nowych nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, charakterystyczne dla 
terenu, na którym wystę”ują; 
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8) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element 

kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyj-

nych, niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową ulic oraz niezbędnej wycinki ”ojedyn-

czych drzew związanej z realizacją obiektów budowlanych i sieci inwynieryjnych; 
9) w nowej zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej wzdJuw ulic nalewy zastosować rozwiązania archi-

tektoniczne i konstrukcyjne eliminujące lub Jagodzące negatywne skutki sąsiedztwa tras komunika-

cyjnych; ochrona ”rzed haJasem winna być realizowana `rodkami technicznymi, bez konieczno`ci 
stosowania ekranów akustycznych, w szczególno`ci w strefach ochrony eks”ozycji ś; 

10) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-

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

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

stosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąwliwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego 

w przepisach; 

11) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z eks”loatacji zabudowy i zagos”odarowania terenu ”owinny zamy-

kać się w granicach dziaJki ”rzynalewnej; 
12) w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonym na rysunku planu, dla nowej 

zabudowy o charakterze staJym i nowego zagos”odarowania, obowiązuje: 
a) ”odwywszenie ”oziomu terenu: zabudowy, dróg, ”arkingów, ”laców skJadowych, nabrzewy i wy-

niesienie posadzki parteru budynków ”onad ”oziom wód ”owodziowych - minimum 0,15 m po-

nad poziom 1,17 m n.p.m. - chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej, 
b) ”rojektowanie konstrukcji obiektów w s”osób minimalizujący zagrowenie utraty stateczno`ci w przy-

padku powodzi, 

c) stosowanie materiaJów budowlanych o zwiększonej od”orno`ci na kontakt z wodą (n”Ł cegJa ce-

ramiczna, beton, wyroby cementowe, klinkier, terakota, kamieL, aluminium, PCV); 

13) skJadowanie materiaJów sy”kich oraz ”rowadzenie ”rac ”olegających na obróbce ”owierzchniowej, 

cięciu, s”awaniu materiaJów, it”Ł nalewy wykonywać w od”owiednich warunkach, mŁinŁ uwytkować 
hale przemysJowe, stosować ogrodzenia ”laców skJadowych, ”landeki, zadaszenia skJadowisk, it”Ł; 

14) na caJym obszarze ”lanu zaleca się retencję wód o”adowych. Dla inwestycji realizowanych z zabu-

dową, o ”owierzchni dachu ”owywej 1 000 m2, zastosowanie retencji wód o”adowych i ”o ich 
oczyszczeniu wykorzystanie do celów gos”odarczych lub zrzut do rzekiŁ 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) ustala się granice stref ochrony konserwatorskiej, obejmujące tereny wskazane na rysunku ”lanu i w usta-

leniach szczegóJowych: 
a) granice strefy B ochrony konserwatorskiej, oznaczone na rysunku planu, 

b) granice strefy K ochrony krajobrazu przemysJowego, oznaczone na rysunku planu, 

c) strefą ś ochrony eks”ozycji obejmuje się caJy obszar ”lanu; 
2) strefę ś ochrony eks”ozycji, ustalono dla caJej doliny Odry, od krawędzi wzgórz lewobrzewa do ”od-

stawy Wzgórz Bukowych, dla zagwarantowania w zagos”odarowaniu terenów, w granicach strefy, 
bez”o`rednich i ”o`rednich wglądów na dominanty krajobrazowe, tworzenie lokalnych wnętrz i otwarć 

widokowych wzbogacających strukturę ”rzestrzenną dolinyŁ 

W strefie E istotne jest utrzymanie ”owiązaL widokowych wystę”ujących z ”rzestrzeni publicznych i te-

renów komunikacyjnych lewobrzewa i szlaku wodnegoŁ 

Ochronie ”odlegają: 

a) dalekie widoki rozlewiska Odry ”rzez sylwetę ”lanowanej zabudowy, 
b) widoki ze szlaku wodnego na zabytki i warto`ciowe zes”oJy krajobrazowe kulturowe i naturalne 

oraz dominanty krajobrazowe, 

c) widoki z ”rzestrzeni ”ublicznych: ulic, ciągów ”ieszych, nabrzewy, ”laców i ”rzestrzeni zieleni 
urządzonej, na zabytki i warto`ciowe zes”oJy krajobrazowe kulturowe i naturalne, dominanty kra-

jobrazowe; 

3) ustala się ochronę konserwatorską zabytków nie w”isanych do rejestru zabytków, objętych ewiden-

cją konserwatorską, w tym obiektów zakwalifikowanych do w”isu do rejestru zabytków, wskazanych 
w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonych na rysunku ”lanuŁ 

6. Komunikacja: 

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

blicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem komunikacyjnym miasta; 
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2) ustala się ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym po-

przez ulice zbiorcze oznaczone w planie: P.S.9033.KD.Z i P.S.9034.KD.Z; 

3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego warunkuje się za”ewnieniem na terenie przedsię-
wzięcia od”owiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych (Tabela 1) i rowerów 
(Tabela 2), ustalonej na ”odstawie ”oniwszych tabel: 

Tabela 1 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa 
Wskaanik liczby miejsc 

postojowych 
dla samochodów osobowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie nie mniej nic 1 
2. Mieszkania funkcyjne zwi>zane z 

usługami 1 mieszkanie nie mniej nic 1 

3. Domy studenckie, hotele pracownicze 10 łócek  nie mniej nic 3 
4. Hotele, pensjonaty 10 łócek nie mniej nic 5 
5. Motele 1 pokój nie mniej nic 1 
6. Schroniska młodziecowe 10 łócek nie mniej nic 1 
7. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 

sprzedacowej do 2 000 m2 
100 m2 pow. sprzedac. nie mniej nic 2,5 

8. Obiekty ekspozycyjno – handlowe 100 m2 pow. ekspozycyjno-
handl. 

nie mniej nic 2 

9. Restauracje, kawiarnie, inne (z 
wył>czeniem barów mlecznych i 
jadłodajni charytatywnych) 

100 miejsc konsump. nie mniej nic 30 

10. Biura, urzCdy, banki 100 m2 pow. ucytk.* nie mniej nic 3 
11. Przychodnie i gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie, itp. 
1 gabinet nie mniej nic 1 

12. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. ucytk.* nie mniej nic 1 
13. Obiekty muzealne i wystawowe 10 ucytkowników 

jednoczeWnie 
nie mniej nic 2,5 

14. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów korzystaj>cych z 
obiektów jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

15. Biblioteki 20 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

16. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych na  
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 5 

17. Zakłady przemysłowe i rzemiosło 
produkcyjne 

10 zatrudnionych na  
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 3 

18. Rzemiosło usługowe 5 zatrudnionych na  
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 1 

19. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stanowisko naprawcze nie mniej nic 3 
20. Stacje paliw (z wył>czeniem 

samoobsługowych stacji paliw) 1 obiekt nie mniej nic 5 

21. Myjnie samochodowe 1 stanowisko do mycia nie mniej nic 2 
22. Hale sportowe, boiska (bez miejsc dla 

widzów) 50 m2 pow. hali/terenu nie mniej nic 1 

23. Baseny pływackie, inne małe obiekty 
sportu i rekreacji (np. siłownie, fitness) 

10 korzystaj>cych 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

24. Korty tenisowe (bez miejsc dla 
widzów) 

1 kort nie mniej nic 2 

25. Sale konferencyjne 5 ucytkowników 1 
26. Przystanie jachtowe 1 stanowisko dla jednostki nie mniej nic 1 
27. Małe przystanie pasacerskie 50 pasacerów jednoczeWnie nie mniej nic 10 
28. Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 ucytkowników nie mniej nic 1 
29. Ogrody działkowe 3 ogrody nie mniej nic 1 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza 

się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 
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Tabela 2 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaanik liczby miejsc 
postojowych 
dla rowerów 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie ustala siC 
2. Hotele, pensjonaty, motele  10 łócek nie mniej nic 2,5 
3. Schroniska młodziecowe 10 łócek  nie mniej nic 2,5 
4. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 

sprzedacowej do 2 000 m2 
nie ustala siC 

5. Obiekty ekspozycyjno – handlowe 100 m2 pow. ekspozycyjno-
handl. 

nie mniej nic 2 

6. Restauracje, kawiarnie, inne obiekty 
gastronomiczne  

nie ustala siC 

7. Biura, urzCdy, banki 100 m2 pow. ucytk.* nie mniej nic 1,5 
8. Przychodnie i gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie, itp. 
nie ustala siC 

9. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. ucytk.* nie mniej nic 0,5 
10. Obiekty muzealne i wystawowe 100 odwiedzaj>cych 

jednoczeWnie 
nie mniej nic 5 

11. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów korzystaj>cych z 
obiektów jednoczeWnie 

nie mniej nic 2 

12. Biblioteki 20 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 2 

13. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych na  
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 0,5 

14. Zakłady przemysłowe i rzemiosło 
produkcyjne 

10 zatrudnionych na  
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 1 

15. Rzemiosło usługowe 5 zatrudnionych na  
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 0,2 

16. Warsztaty pojazdów mechanicznych nie ustala siC 
17. Stacje paliw (z wył>czeniem 

samoobsługowych stacji paliw) nie ustala siC 

18. Myjnie samochodowe nie ustala siC 
19. Hale sportowe, boiska (bez miejsc dla 

widzów) 50 m2 pow. hali/terenu nie mniej nic 1 

20. Baseny pływackie, inne małe obiekty 
sportu i rekreacji (np. siłownie, fitness) 10 korzystaj>cych nie mniej nic 1 

21. Korty tenisowe (bez miejsc dla 
widzów) 1 kort nie mniej nic 1 

22. Sale konferencyjne nie ustala siC 
23. Przystanie jachtowe nie ustala siC 
24. Małe przystanie pasacerskie 50 pasacerów jednoczeWnie nie mniej nic 10  
25. Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 ucytkowników nie mniej nic 0,5 
26. Ogrody działkowe 3 ogrody nie mniej nic 0,5 

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

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

je się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych i rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJa-

nych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą okre`la się na ”odstawie tabel 1 i 2 zamieszczonych w § 6 

ust. 6 pkt 3; 

5) w przypadku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lokalizację w granicach ”asa drogowego na chodniku ”od warunkiem nie powodo-

wania ograniczeL w ruchu ”ieszych; 
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6) zagospodarowanie tymczasowe i lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych, ”rzebudowa 
poddaszy na cele mieszkalne, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana s”osobu uwytkowania obiektu 
budowlanego - takwe tymczasowego - wywoJujące ”otrzeby ”arkingowe nie większe niw 1 miejsce 

postojowe dla samochodów osobowych, zagos”odarowanie tymczasowe związane z uwytkowaniem 

sezonowym n”Ł letnie ogródki gastronomiczne, bary mleczne, jadJodajnie charytatywne oraz ”unkty 
gastronomiczne z jedzeniem na wynos są zwolnione z wymogów okre`lonych w § 6 ust. 6 pkt 3; 

7) zagospodarowanie tymczasowe i lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych są zwolnione 
z wymogów lokalizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów; 

8) wymogi w zakresie potrzeb na miejsca ”ostojowe okre`lone w § 6 ust. 6 pkt 3 nie obowiązują 
w przypadku braku takiego wymogu w ustaleniach szczegóJowych; 

9) ”rzebiegi `ciewek rowerowych, ”okazane na rysunku ”lanu, są ”rzebiegami ”rzybliwonymi; ustalenie 

lokalizacji `ciewki rowerowej w ”rzekroju ”asa drogowego nastą”i na eta”ie ”rojektu budowlanego 
ulicy; 

10) do”uszcza się ”rowadzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych niw 
wskazane na rysunku planu; 

11) ustala się, na terenach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych, strefę ruchu us”okojonego, w któ-
rej stosuje się równe formy ograniczenia i spowalniania ruchu samochodów (ograniczenie ”rędko`ci, 
zwęwenie korytarzy ruchu, odgięcia toru jazdy, w”rowadzenie wyse”ek `rodkowych, zmiany rodzaju 

nawierzchni, ”rogi zwalniające i lokalne wyniesienia nawierzchni, bramy wjazdowe, zastosowanie 

drzew i krzewów do o”tycznego zamknięcia ulicy, maJe ronda it”Ł) oraz stwarza dogodne warunki dla 
ruchu pieszego i rowerowego. 

7. Infrastruktura techniczna: 

1) linie rozgraniczające: ulic, ciągów ”ieszych, ”ieszo jezdnych, `ciewek rowerowych wyznaczają koryta-

rze infrastruktury technicznej, w których ”rowadzone są sieci uzbrojenia terenu; 
2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

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

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego; 

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

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

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

czenie terenu; 

5) zao”atrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci i magistrali wodociągowych w ulicach: StoJ-
czyLskiej, Wodnej, Skwarnej oraz terenach elementarnych: P.S.9033.KD.Z, P.S.9034.KD.Z, 

P.S.9035.KD.L, P.S.9036.KD.L, P.S.9039.KD.D, P.S.9040.KD.D, P.S.9043.KD.D, P.S.9046.KD.D, 

P.S.9047.KD.D oraz P.S.9048.KDW; 

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

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obronie cywilnej, 

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

nie z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi; 

7) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno - 

tJoczną w ulicach: StoJczyLskiej, Wodnej, Skwarnej oraz terenach elementarnych: P.S.9033.KD.Z, 

P.S.9034.KD.Z, P.S.9035.KD.L, P.S.9039.KD.D, P.S.9040.KD.D, P.S.9043.KD.D, P.S.9046.KD.D, 

PŁSŁ9047ŁKŚŁŚ i PŁSŁ9048ŁKŚW do oczyszczalni `cieków ｭPomorzanyｬ; 
8) do czasu realizacji ustaleL ”lanu do”uszcza się zastosowanie rozwiązaL lokalnych i indywidualnych, 

w ”rzy”adku braku warunków ”rzyJączenia do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z wyJączeniem 

przydomowych oczyszczalni `cieków; ustalenie nie dotyczy terenu PS.9006.USw; 

9) od”rowadzanie wód o”adowych, z ”referencją dla retencjonowania tych wód i ich wykorzystania 
gos”odarczego, do istniejącej i ”rojektowanej kanalizacji deszczowej, ze zrzutem po podczyszczeniu 

w piaskownikach i separatorach ropopochodnych, do rzeki Odry; 

10) zao”atrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej niskiego i `redniego ci`nienia w ulicach: 
StoJczyLskiej, Wodnej, Skwarnej oraz terenach elementarnych: P.S.9033.KD.Z, P.S.9034.KD.Z, 

P.S.9035.KD.L, P.S.9039.KD.D, P.S.9040.KD.D, P.S.9043.KD.D, P.S.9046.KD.D, P.S.9047.KD.D 

oraz P.S.9048.KDW oraz poza granicami planu; 
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11) zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: niskoemisyjne 

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

sami prawa geologicznego i górniczego; 
12) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i ”rojektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 

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

15/0,4 kV; 

13) elektroenergetyczna stacja zasilająca wysokiego na”ięcia 110ł15 kV zasilana istniejącą elektroenerge-

tyczną linią na”owietrzną 110 kV; 

14) w obszarze objętym planem ”rzebiegają dwie na”owietrzne elektroenergetyczne linie wysokiego na-

”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczone na rysunku ”lanu; wzdJuw linii obowiązuje ”as 
technologiczny o szeroko`ci 40 m, na terenie którego obowiązują ograniczenia w zagos”odarowaniu 
i uwytkowaniu; 

15) w obszarze objętym planem przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego na”ięcia 
220 kV, ”rzewidywana do rozbudowy, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczona na rysunku; wzdJuw linii 
obowiązuje ”as technologiczny o szeroko`ci 70 m, na terenie którego obowiązują ograniczenia w za-

gos”odarowaniu i uwytkowaniu; 
16) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i ”rojektowanych linii rozdzielczych oraz inwynieryjnych 

urządzeL sieciowych; 
17) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych ”osesjach lub jako obudowane; s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich 
selektywnej zbiórki; 

18) obowiązuje oddzielne i selektywne gromadzenie od”adów ”rodukcyjno - przemysJowych ”ochodzą-
cych z zakJadów i usJug; 

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

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

20) nowe i ”rzebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, chyba we ustalenia 

szczegóJowe stanowią inaczej; ustalenie nie dotyczy wymienionych w ustaleniach szczegóJowych linii 
110 kV i 220 kV; 

21) do”uszcza się ”rzebudowę ”rzewodów infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rze-

biegów i budowę nowej sieci w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 

22) na caJym obszarze ”lanu obowiązuje likwidacja sieci, ”rzyJączy i instalacji infrastruktury technicznej 
wyJączonych z eks”loatacji; 

23) czę`ć obszaru ”lanu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody podziemnej 

ｭM`cięcinoｬ; na terenie ochrony ”o`redniej ujęcia wody obowiązują zakazy zgodnie z roz”orządze-

niem Nr 1ł2004 Śyrektora Regionalnego Zarządu Gos”odarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 lutego 
2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 12, poz. 208), rygory dla terenu ochrony ”o`redniej 
okre`lono w § 6 ust. 4 pkt 5. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny P.S.9001.WZ,ZR  powierzchnia - 79,23 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) ujCcie wody; 
2) ucytki rolne - uprawy ł>karskie; 
3) wydzielenie wewnCtrzne KDW – drogi wewnCtrzne o dostCpie 

ogólnym. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) zakaz zabudowy terenu z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów i 

urz>dzeM obsługuj>cych ujCcie wody i urz>dzeM nawigacyjnych; 
3) zakaz zmiany ukształtowania terenu, utrzymanie i rozbudowa 

istniej>cych wałów przeciwpowodziowych; 
4) obowi>zuje utrzymanie systemu rowów i kanałów melioracyjnych; 
5) obowi>zuje utrzymanie naturalnego krajobrazu ł>k aluwialnych z 

szuwarowiskami; 
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6) obowi>zuje nabrzece naturalne; 
7) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 
8) zakaz uzdatniania terenu i składowania na nim urobku z pogłCbiania 

akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych; 

9) drogi wewnCtrzne KDW o nawierzchni nieutwardzonej; 
10) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów. 

3. zasady parcelacji 1) dopuszcza siC podział terenu, na działki o dowolnej powierzchni, 
szerokoWci frontów oraz dowolnych k>tach nachylenia granic w 
stosunku do osi bezpoWrednio przylegaj>cych dróg, z zachowaniem 
dostCpu do drogi wewnCtrznej KDW; 

2) szerokoWć drogi wewnCtrznej KDW zmienna: od 4,5 do 8 m, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) teren objCty stref> ochronn> – teren ochrony poWredniej ujCcia wody 
podziemnej „MWciCcino”, oznaczon> na rysunku planu; 

3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych, 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 12; 

4) obszar miCdzy lini> brzegu a wałem przeciwpowodziowym jest 
obszarem bezpoWredniego zagrocenia powodzi>. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie P.S.9033.KD.Z i/lub 
P.S.9039.KD.D oraz z dróg wewnCtrznych KDW okreWlonych na 
rysunku planu; 

2) przekrój drogi wewnCtrznej KDW: ci>g pieszo jezdny, minimum 
jeden pas ruchu; 

3) dostCp do terenu takce drog> wodn>. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>ca kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu;  
2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV – z 

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego 
napiCcia 110 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na 
rysunku planu – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i 
remontu; 

4) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego 
napiCcia 220 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na 
rysunku planu – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 
i budowy nowej linii; 

5) istniej>ce wały przeciwpowodziowe z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy i remontu, dopuszcza siC budowC wału dla zachodniej 
czCWci polderu; 

6) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 
 

§ 8. Teren elementarny P.S.9002.ZN 
SkolwiMski Ostrów 

powierzchnia - 108,64 ha 

1. przeznaczenie terenu ZieleM naturalna. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) zakaz zabudowy terenu z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów 

i urz>dzeM nawigacyjnych; 
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3) zakaz zmiany ukształtowania terenu; 
4) obowi>zuje utrzymanie kanałów otwartych; 
5) utrzymanie naturalnego Wrodowiska i krajobrazu ł>k aluwialnych z 

szuwarowiskami; 
6) obowi>zuje nabrzece naturalne; 
7) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i    

urz>dzeM nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 
8) zakaz uzdatniania terenu i składowania na nim urobku z pogłCbiania 

akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) planowany ucytek ekologiczny „Wyspy OdrzaMskie”, oznaczony na 
rysunku planu; 

3) specjalny obszar ochrony siedlisk „NATURA 2000”, oznaczony na 
rysunku planu; 

4) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej zieleni wysokiej; 
5) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 

morskiego; 
6) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja DostCp do terenu drog> wodn>. 
7. infrastruktura 

techniczna 
Zakaz lokalizacji obiektów i sieci incynieryjnych za wyj>tkiem sieci 
kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM nawigacyjnych. 

 

§ 9. Teren elementarny P.S.9003.ZN 
Rybi Ostrów 

powierzchnia - 0,16 ha 

1. przeznaczenie terenu ZieleM naturalna. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) zakaz zabudowy terenu, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów 

i urz>dzeM nawigacyjnych; 
3) zakaz zmiany ukształtowania terenu; 
4) utrzymanie naturalnego Wrodowiska i krajobrazu ł>k aluwialnych z 

szuwarowiskami; 
5) obowi>zuje nabrzece naturalne; 
6) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych oraz ich zasilaniem;  
7) zakaz uzdatniania terenu i składowania na nim urobku z pogłCbiania 

akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 

planu; 
2) specjalny obszar ochrony siedlisk „NATURA 2000”, oznaczony na 

rysunku planu; 
3) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 

morskiego; 
4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu; 
5) zakazuje siC działaM prowadz>cych do pogorszenia stosunków 

gruntowo – wodnych. 
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5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja DostCp do terenu drog> wodn>. 
7. infrastruktura 

techniczna 
Zakaz lokalizacji obiektów i sieci incynieryjnych, za wyj>tkiem sieci 
kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM nawigacyjnych. 

 

§ 10. Teren elementarny P.S.9004.ZN powierzchnia – 25,55 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zieleM naturalna; 
2) dopuszcza siC ucytkowanie rolne - uprawy ł>karskie; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) zakaz zabudowy terenu, z zastrzeceniem pkt 2; 
2) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów 

i urz>dzeM nawigacyjnych; 
3) zakaz zmiany ukształtowania terenu; 
4) obowi>zuje utrzymanie kanałów otwartych; 
5) obowi>zuje utrzymanie naturalnego Wrodowiska i krajobrazu ł>k 

aluwialnych z szuwarowiskami; 
6) wzdłuc rzeki CieWnica zakaz zmiany linii brzegowej, obowi>zuje 

nabrzece naturalne – dopuszcza siC nabrzece utwardzone do 200 m 
długoWci; 

7) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i 
urz>dzeM nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 

8) zakaz uzdatniania terenu i składowania na nim urobku z pogłCbiania 
akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej zieleni wysokiej; 
3) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 

morskiego; 
4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu; 
5) zakazuje siC działaM prowadz>cych do pogorszenia stosunków 

gruntowo – wodnych. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie P.S.9035.KD.L i/lub 
P.S.9043.KD.D; 

2) dopuszcza siC dojazd z drogi wewnCtrznej P.S.9044.KDW; 
3) dostCp do terenu takce drog> wodn>. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zakaz lokalizacji obiektów i sieci incynieryjnych, za wyj>tkiem sieci 
kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM nawigacyjnych; 

2) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego 
napiCcia 220 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na 
rysunku planu – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 
i budowy nowej linii. 

 

§ 11. Teren elementarny P.S.9005.USw powierzchnia – 3,27 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi: sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do 
akwenów ceglownych, zespół obsługi załogantów jednostek 
pływaj>cych; 

2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce funkcji podstawowej: 
hotelarstwo, pobyt kwalifikowany (klubowy), oWrodki pielCgnacyjne, 
rehabilitacji, usługi handel, gastronomia, rozrywka, kultura, 
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działalnoWć edukacyjna, konferencyjna, usługi rzemieWlnicze 
zwi>zane z turystyk> i sportami wodnymi, eksploatacj> i 
wyposaceniem jednostek pływaj>cych, itp.; dopuszcza siC 
mieszkania funkcyjne; 

3) nabrzece sportowo – turystyczne o dostCpie ogólnym dla jednostek 
pływaj>cych; 

4) dopuszcza siC punkt dystrybucji paliwa dla jednostek pływaj>cych z 
mocliwoWci> obsługi pojazdów; 

5) dopuszcza siC sezonowe usługi: gastronomii, handlu, rozrywki i 
organizacjC imprez plenerowych. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %;  
3) wysokoWć zabudowy do 8,0 m n.p.t.; 
4) dachy przestrzenne, nachylenie połaci powycej 40o – nie dotyczy 

budynków o rozpiCtoWci konstrukcji powycej 12 m; 
5) zabudowa wolno stoj>ca; 
6) obowi>zuje realizacja zespołu sanitarnego z dostCpem publicznym; 
7) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC punktu dystrybucji paliwa 

w formie: wolno stoj>cego dystrybutora lub kioskowiaty 
z dystrybutorem, powierzchnia zabudowy do 20 m2; 

8) dopuszcza siC drogi wewnCtrzne; 
9) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC 

i przebudowC nabrzeca – typ nabrzeca dowolny; 
10) na i przy nabrzecu dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do 

cumowania jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM 
niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca turystyczno – 
sportowego; 

11) dopuszcza siC uzdatnianie terenu poprzez złocenie na nim urobku z 
pogłCbiania akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji oraz innych 
dopuszczonych materiałów; 

12) najnicsza rzCdna terenów zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 
dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca, np. pochylnie, 
zejWcia schodami do poziomu wody, itp. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu do drogi publicznej lub wewnCtrznej z dostCpem 
do drogi publicznej: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 

1500 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

terenu P.S.9043.KD.D - min. 30,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9043.KD.D, 
85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 20 metrów wzdłuc tego 
terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu; 

4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12. 
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5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9043.KD.D; 
2) dostCp do terenu takce drog> wodn>; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenie 
P.S.9043.KD.D; 

2) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego 
napiCcia 220 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na 
rysunku planu – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 
i budowy nowej linii; 

3) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji 
sanitarnej i energii elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe 
jednostek pływaj>cych; 

4) dopuszcza siC odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w 
piaskownikach i separatorach ropopochodnych, poprzez kanalizacjC 
deszczow> do rzeki Odry; 

5) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych; 

6) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
zasilanych lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 12. Teren elementarny P.S.9006.USw powierzchnia - 2,25 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi: sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do 
akwenów ceglownych, zespół obsługi załogantów jednostek 
pływaj>cych; 

2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce funkcji podstawowej: 
hotelarstwo, pobyt kwalifikowany (klubowy), oWrodki pielCgnacyjne, 
rehabilitacji, usługi handel, gastronomia, rozrywka, kultura, 
działalnoWć edukacyjna, konferencyjna, usługi rzemieWlnicze 
zwi>zane z turystyk> i sportami wodnymi, eksploatacj> i 
wyposaceniem jednostek pływaj>cych, itp.; dopuszcza siC 
mieszkania funkcyjne; 

3) nabrzece sportowo – turystyczne o dostCpie ogólnym dla jednostek 
pływaj>cych; 

4) dopuszcza siC punkt dystrybucji paliwa dla jednostek pływaj>cych z 
mocliwoWci> obsługi pojazdów; 

5) dopuszcza siC sezonowe usługi: gastronomii, handlu, rozrywki i 
organizacjC imprez plenerowych. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %; 
3) wysokoWć nowej zabudowy do 8,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) zabudowa wolno stoj>ca; 
6) obowi>zuje realizacja zespołu sanitarnego z dostCpem publicznym; 
7) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC punktu dystrybucji paliwa 

w formie: wolno stoj>cego dystrybutora lub kioskowiaty 
z dystrybutorem, powierzchnia zabudowy do 20 m2; 

8) dopuszcza siC drogi wewnCtrzne; 
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9) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC 
i przebudowC nabrzeca; 

10) na i przy nabrzecu dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do 
cumowania jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM 
niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca turystyczno – 
sportowego; 

11) dopuszcza siC niwelacjC i uzdatnianie terenu poprzez złocenie na 
nim urobku z pogłCbiania akwenów lub innych mas ziemnych 
usuwanych b>da przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji 
oraz innych dopuszczonych materiałów; 

12) najnicsza rzCdna terenów zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 
dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca, np. pochylnie, 
zejWcia schodami do poziomu wody, itp. 

3. zasady parcelacji 1) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu do drogi publicznej, z zastrzeceniem pkt 2: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 

1500 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

terenu P.S.9039.KD.D lub P.S.9040.KD.D - min. 30 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9039.KD.D lub 
P.S.9040.KD.D 85   95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 15 
metrów wzdłuc tego terenu; 

2) w czCWci południowo - wschodniej terenu, pomiCdzy terenem 
P.S.9040.KD.D i P.S.9049.WS, dopuszcza siC podział terenu na 
działki budowlane, pod warunkiem zachowania dostCpu do drogi 
publicznej: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 

130 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

terenu P.S.9040.KD.D - min. 6 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9040.KD.D 
85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 7 metrów wzdłuc 
tego terenu.  

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu; 

4) czCWć terenu objCta stref> ochronn> – teren ochrony poWredniej ujCcia 
wody podziemnej „MWciCcino”, oznaczon> na rysunku planu; 

5) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie: P.S.9039.KD.D i/lub 
P.S.9040.KD.D; 

2) dostCp do terenu takce drog> wodn>;  
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
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7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9039.KD.D, P.S.9040.KD.D; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu; 

3) istniej>ca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w 
nowej lokalizacji; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 13. Teren elementarny P.S.9007.USw,U powierzchnia - 2,93 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do 
akwenów ceglownych, z dopuszczeniem mieszkaM funkcyjnych; 

2) dopuszcza siC usługi: produkcyjne i rzemieWlnicze zwi>zane z 
turystyk> i sportami wodnymi, eksploatacj> i wyposaceniem 
jednostek pływaj>cych, usługi logistyczne, dystrybucyjne, 
składowanie; 

3) nabrzece sportowo – turystyczne, techniczne o dostCpie ogólnym dla 
jednostek pływaj>cych. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %; 
3) wysokoWć nowej zabudowy do 10,0 m n.p.t.; 
4) dachy przestrzenne, nachylenie połaci powycej 35o – nie dotyczy 

budynków o rozpiCtoWci konstrukcji powycej 12 m; 
5) zabudowa wolno stoj>ca; 
6) dopuszcza siC drogi wewnCtrzne; 
7) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC 

i przebudowC nabrzeca; 
8) na i przy nabrzecu dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do 

cumowania jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM 
niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca turystyczno – 
sportowego, technicznego; 

9) dopuszcza siC uzdatnianie terenu poprzez złocenie na nim urobku z 
pogłCbiania akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji oraz innych 
dopuszczonych materiałów; 

10) najnicsza rzCdna terenów zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 
dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca, np. pochylnie, 
zejWcia schodami do poziomu wody, itp. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu do drogi publicznej: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 

2000 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

terenu P.S.9033.KD.Z - min. 30,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9033.KD.Z 
85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 15 metrów wzdłuc tego 
terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 
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2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu; 

4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9040.KD.D; 
2) dopuszcza siC najwycej dwa zjazdy na teren z ulicy o symbolu 

P.S.9033.KD.Z; 
3) dostCp do terenu takce drog> wodn>; 
4) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych w 
oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.S.9033.KD.Z i P.S.9040.KD.D; 

2) projektowana studnia awaryjna; 
3) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> 

kablow> 15 kV; 
4) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji 

sanitarnej i energii elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe 
jednostek pływaj>cych; 

5) dopuszcza siC odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w 
piaskownikach i separatorach ropopochodnych poprzez kanalizacjC 
deszczow> do rzeki Odry. 

 

§ 14. Teren elementarny P.S.9008.U powierzchnia - 1,38 ha 

1. przeznaczenie terenu Usługi z dopuszczeniem mieszkaM funkcyjnych. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %;  
3) wysokoWć zabudowy do 10 m n.p.t.; 
4) dachy przestrzenne, nachylenie połaci powycej 35o – nie dotyczy 

budynków o rozpiCtoWci konstrukcji powycej 12 m; 
5) zabudowa wolno stoj>ca; 
6) dopuszcza siC niwelacjC terenu. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu kacdej nowo wydzielonej działki do drogi 
P.S.9039.KD.D: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 

1500 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

terenu P.S.9033.KD.Z - min. 40,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9033.KD.Z 85 95 , 
obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 15 metrów wzdłuc tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 
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3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie: P.S.9039.KD.D i/lub 
P.S.9040.KD.D; 

2) dopuszcza siC najwycej dwa zjazdy na teren z ulicy zbiorczej o 
symbolu w planie P.S.9033.KD.Z; 

3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 
ustalonych w § 6 ust. 6. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9033.KD.Z, P.S.9039.KD.D, P.S.9040.KD.D; 

2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego 
napiCcia 110 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na 
rysunku planu – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i 
remontu; 

4) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego 
napiCcia 220 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na 
rysunku planu – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 
i budowy nowej linii; 

5) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 15. Teren elementarny P.S.9009.U powierzchnia - 1,38 ha 

1. przeznaczenie terenu Usługi z dopuszczeniem mieszkaM funkcyjnych. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na 

rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %; 
3) wysokoWć nowej zabudowy do 10,0 m n.p.t.; 
4) dachy przestrzenne, nachylenie połaci powycej 35o – nie dotyczy 

budynków o rozpiCtoWci konstrukcji powycej 12 m; 
5) zabudowa wolno stoj>ca; 
6) dopuszcza siC niwelacjC terenu. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu kacdej nowo wydzielonej działki do drogi 
P.S.9040.KD.D: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 

1000 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

terenu P.S.9040.KD.D - min. 30,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9040.KD.D 
85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 15 metrów wzdłuc tego 
terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 
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3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy P.S.9040.KD.D; 
2) dopuszcza siC najwycej jeden zjazd na teren z ulicy zbiorczej o 

symbolu w planie P.S.9033.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9033.KD.Z, P.S.9040.KD.D; 

2) istniej>ca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w 
nowej lokalizacji; 

3) istniej>ce napowietrzne sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV                              
i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji, skablowania oraz budowy w nowej lokalizacji; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 16. Teren elementarny P.S.9010.MN,U powierzchnia - 0,08 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) dopuszcza siC usługi. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) obowi>zuj>ca linia zabudowy okreWlona na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %; 
3) wysokoWć nowej zabudowy do 12,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy zbiorczej o symbolu w planie P.S.9033.KD.Z; 
2) zjazd z ulicy zbiorczej wspólny dla obu działek 46 i 47 z obrCbu 

3050 (oznaczonych na rysunku planu); 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
Zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenie P.S.9033.KD.Z. 

 
§ 17. Teren elementarny P.S.9011.MW,U powierzchnia – 1,02 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 
2) dopuszcza siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>; 
3) dopuszcza siC usługi. 
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2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %; 
3) wysokoWć nowej zabudowy do 15,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) nowe urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane lub dobudowane; 

6) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 162 obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku, gabarytu i kształtu dachu z głCbokim 

okapem,  
b) zachowanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych, 

utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej o podziale 
symetrycznym, czterodzielnym ze słupkiem i Wlemieniem, 

c) utrzymanie blend, kompozycji tynkowej elewacji z ceglanym 
cokołem, przywrócenie detalu wystroju elewacji: gzymsów, 
opasek, płycin, lizen, z zastrzeceniem pkt 6 lit. e, 

d) zachowanie drzwi wejWciowych z półkolistym nadWwietlem, o 
drobnym podziale stolarki, 

e) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz pod warunkiem 
odtworzenia detalu wystroju elewacji; 

7) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 166 obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku z ryzalitem wejWciowym na Wcianie 

szczytowej, z zastrzeceniem pkt 7 lit f,  
b) zachowanie gabarytu i kształtu dachu z wydatnym okapem, 

pokrycie dachu dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 
c) zachowanie liczby, formy i wielkoWci wystawek, dopuszcza siC 

doWwietlenie poddasza oknami połaciowymi,  
d) utrzymanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych, 

utrzymanie jednolitej stolarki okiennej o podziale 
symetrycznym, 

e) utrzymanie kompozycji tynkowej elewacji z ceglanym 
wykoMczeniem, z zastrzeceniem pkt 7 lit. g, 

f) dopuszcza siC rozbudowC od strony ogrodowej, z wycofaniem 
elewacji dobudowanej od lica elewacji szczytowej,  

g) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz pod warunkiem 
odtworzenia detalu wystroju elewacji; 

8) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 170 obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku, gabarytu i formy dachu, zachowanie 

pokrycia dachu dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 
dopuszcza siC doWwietlenie poddasza oknami połaciowymi, z 
zastrzeceniem pkt 8 lit g, 

b) utrzymanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów 
okiennych, utrzymanie jednolitej stolarki okiennej o podziale 
symetrycznym, czterodzielnym ze słupkiem i Wlemieniem,  

c) utrzymanie okulusa w szczycie ryzalitu, 
d) utrzymanie schodów zewnCtrznych wejWcia głównego na osi, 
e) utrzymanie elewacji z cegły licowej z tynkowym wykoMczeniem, 

utrzymanie detalu wystroju elewacji: tynkowych opasek w 
elewacji frontowej oraz ceglanych w elewacjach szczytowych, 
naczółek nadokiennych, gzymsów, płycin podokiennych, 
ceglanej dekoracji wykoMczenia szczytu elewacji frontowej, 
drewnianego dekoracyjnego okapu oraz wsporników dachowych  

f) przywrócenie formy opaski drzwi wejWciowych i gzymsu 
naddrzwiowego na wzór opasek i gzymsów okiennych 
kondygnacji przyziemia, 
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g) dopuszcza siC rozbudowC od strony ogrodowej, z wycofaniem 
elewacji dobudowanej od lica elewacji szczytowej, 

h) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz; 
9) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 172 obowi>zuje: 

a) zachowanie bryły budynku, zachowanie gabarytu i formy dachu,  
z zastrzeceniem pkt 9 lit d, 

b) utrzymanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych i 
drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym, czterodzielnym ze słupkiem 
i Wlemieniem, zachowanie okienek w Wciance kolankowej, 

c) utrzymanie elewacji z cegły licowej z tynkowymi, pionowymi 
pasami okiennymi, utrzymanie detalu wystroju elewacji: 
ceglanego gzymsu koronuj>cego oraz gzymsów nadokiennych 
pierwszej kondygnacji, opasek, płycin, wsporników, 
przywrócenie dekoracji sztukatorskiej w pasach okiennych, 

d) dopuszcza siC rozbudowC od strony ogrodowej, z wycofaniem 
elewacji dobudowanej od lica elewacji szczytowej,  

e) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz; 
10) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 176 obowi>zuje: 

a) zachowanie bryły budynku, zachowanie gabarytu i formy dachu, 
z zastrzeceniem pkt 10 lit d, 

b) utrzymanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych i 
drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym, czterodzielnym ze słupkiem 
i Wlemieniem, zachowanie okienek w Wciance kolankowej, 

c) utrzymanie elewacji z cegły licowej, utrzymanie detalu wystroju 
elewacji: gzymsu koronuj>cego z ozdobnymi wspornikami, 
opasek, dekoracyjnych pasów miCdzykondygnacyjnych,  

d) dopuszcza siC rozbudowC od strony ogrodowej, z wycofaniem 
elewacji dobudowanej od lica elewacji szczytowej,  

e) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz; 
11) dla budynku zabytkowego przy ul. Wodnej 5 obowi>zuje: 

a) zachowanie bryły budynku z ryzalitem w kondygnacji przyziemia 
elewacji frontowej oraz dwukondygnacyjnym bocznym 
ryzalitem, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu mansardowego z widoczn>, 
drewnian> wiCab>, zachowanie liczby, formy i wielkoWci 
wystawek dachowych, zachowanie pokrycia dachu dachówk> 
lub materiałem dachówkopodobnym, 

c) utrzymanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów okiennych i 
drzwiowych, utrzymanie szeWciopolowego podziału stolarki 
okiennej ze Wlemieniem w pierwszej kondygnacji elewacji 
frontowej, 

d) utrzymanie cokołu z cegły licowej oraz ceglanego wykoMczenia 
elewacji bocznego ryzalitu, z zastrzeceniem pkt 11 lit e, 

e) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz pod warunkiem 
odtworzenia detalu wystroju elewacji. 

3. zasady parcelacji 1) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu kacdej działki do drogi P.S.9038.KD.L i/lub 
P.S.9041.KD.D; 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 

700 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

P.S.9038.KD.L i/lub P.S.9041.KD.D - 25,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9038.KD.L i/lub 
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P.S.9041.KD.D 85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 15 m 
wzdłuc tego terenu; 

2) teren wzdłuc drogi P.S.9033.KD.Z na tyłach posesji zabudowanych 
przeznacza siC na poprawC warunków ucytkowania posesji 
s>siednich. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na 
rysunku planu; 

2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. StołczyMskiej 

nr: 162, 166, 170, 172, 176 i ul. Wodnej 5, ujCte w gminnej 
ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie: P.S.9038.KD.L i/lub 
P.S.9041.KD.D; 

2) zakaz bezpoWredniej obsługi z ulicy zbiorczej P.S.9033.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9033.KD.Z, P.S.9038.KD.L, P.S.9041.KD.D; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 

 
§ 18. Teren elementarny P.S.9012.MW,U powierzchnia - 0,49 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 
2) dopuszcza siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>; 
3) dopuszcza siC usługi. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na 
rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 
budowlanej: 45 %; 

3) wysokoWć nowej zabudowy do 15,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) nowe urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane lub dobudowane; 

6) wzdłuc ulicy P.S.9033.KD.Z obowi>zuje uzupełnienie zieleni 
wysokiej; 

7) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 160 obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku z ryzalitem na osi elewacji frontowej 

oraz przedsionkiem na Wcianie szczytowej, zakaz dobudowy, 
b) zachowanie gabarytów naczółkowych dachów z pokryciem 

dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 
dopuszcza siC doWwietlenie poddasza oknami połaciowymi, 

c) utrzymanie liczby, wykroju, rozmieszczenia otworów okiennych i 
drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym ze słupkami i Wlemieniem, 
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d) zachowanie wejWcia głównego z przedsionkiem na Wcianie 
szczytowej, utrzymanie drzwi wejWciowych z półkolistym 
nadWwietlem,  

e) utrzymanie elewacji tynkowej z ceglanym wykoMczeniem, zakaz 
ocieplania elewacji od zewn>trz; 

8) dla budynków zabytkowych przy ul. Wodnej nr: 4, 6, 8 obowi>zuje: 
a) zachowanie brył budynków, zachowanie gabarytów i formy 

dachów dwuspadowych z wystawk> na osi, pokrycie dachówk> lub 
materiałem dachówkopodobnym, dopuszcza siC doWwietlenie 
poddasza oknami połaciowymi, 

b) zachowanie liczby, wykroju, rozmieszczenia otworów okiennych i 
drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym, utrzymanie stolarki okiennej 
klatki schodowej budynku przy ul. Wodnej 4, 

c) utrzymanie kompozycji elewacji z cegły licowej z cokołem i 
lizenami, utrzymanie i przywrócenie detalu wystroju elewacji: 
opasek, lizen, naczółek naddrzwiowych, zakaz ocieplania elewacji 
od zewn>trz; 

9) dla budynku zabytkowego przy ul. Skwarnej nr: 3, 5 obowi>zuje: 
a) zachowanie brył budynków, zachowanie zasadniczych gabarytów 

i formy dachów, 
b) zachowanie liczby, wykroju, rozmieszczenia otworów okiennych i 

drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem 
i Wlemieniem, 

c) zachowanie nadWwietla drzwi wejWcia głównego z nadprocem o 
łuku odcinkowym, 

d) utrzymanie i przywrócenie detalu wystroju elewacji: gzymsu 
koronuj>cego, wsporników, opasek, płycin, z zastrzeceniem pkt 
9 lit e, 

e) dopuszcza siC ocieplenie elewacji od zewn>trz pod warunkiem 
odtworzenia detalu wystroju elewacji. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC nowych podziałów działek z istniej>c> zabudow> przy 
ul. StołczyMskiej 160, ul. Wodnej 4, 6, 8, ul. Skwarnej 3, 5, z 
zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5; 

2) dopuszcza siC ł>czenie działek okreWlonych w pkt 1, w celu poprawy 
warunków zagospodarowania; 

3) na pozostałym terenie: 
a) u zbiegu ulic P.S.9042.KD.D i P.S.9033.KD.Z dopuszcza siC 

wydzielenie działki budowlanej o pow. min 350 m2, o szerokoWci 
frontu wzdłuc P.S.9042.KD.D – min. 10 m, o k>cie nachylenia 
granic działki w stosunku do przylegaj>cego pasa drogowego 
80 100 , 

b) dopuszcza siC przył>czenie terenu wzdłuc ulicy P.S.9033.KD.Z 
(nie dotyczy terenu wskazanego w pkt 3 lit a) do posesji przy ul. 
Wodnej 8 w celu poprawy warunków ucytkowania. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na 
rysunku planu; 

2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
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3) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki ul. Skwarnej 3, 5, 
StołczyMskiej 160 i ul. Wodnej 4, 6, 8, ujCte w gminnej ewidencji 
zabytków, oznaczone na rysunku planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie: P.S.9041.KD.D i/lub 
P.S.9042.KD.D; 

2) zakaz bezpoWredniej obsługi z ulicy zbiorczej P.S.9033.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia 
terenach: P.S.9033.KD.Z, P.S.9038.KD.L, P.S.9041.KD.D, 
P.S.9042.KD.D; 

2) istniej>ce sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 

 
§ 19. Teren elementarny P.S.9013.U powierzchnia - 0,51 ha 

1. przeznaczenie terenu Usługi. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na 

rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %; 
3) wysokoWć zabudowy do 15,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) nowe urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane lub dobudowane. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu kacdej działki do drogi P.S.9042.KD.D; 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 

1500 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

P.S.9042.KD.D – 30 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9042.KD.D 
80 100 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 15 metrów wzdłuc 
tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
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6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9042.KD.D; 
2) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9033.KD.Z, P.S.9042.KD.D; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 20. Teren elementarny P.S.9014.U powierzchnia - 1,74 ha 

1. przeznaczenie terenu Usługi. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %; 
3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t.; 
4) dachy przestrzenne, nachylenie połaci powycej 35o – nie dotyczy 

budynków o rozpiCtoWci konstrukcji powycej 12 m; 
5) nowe urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane lub dobudowane. 

6) uzdatnianie terenu poprzez złocenie na nim urobku z pogłCbiania 
akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji oraz innych 
dopuszczonych materiałów; 

7) najnicsza rzCdna terenów zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m. 
3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 

zachowania dostCpu kacdej nowo wydzielonej działki do drogi 
P.S.9035.KD.L: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 

3000 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

terenu P.S.9035.KD.L - min. 25,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9035.KD.L 
85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 20 metrów wzdłuc tego 
terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu; 

4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu P.S.9035.KD.L; 
2) zakaz bezpoWredniej obsługi z ulicy zbiorczej P.S.9033.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
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7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.S.9033.KD.Z, P.S.9035.KD.L; 

2) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> 
kablow> 15 kV. 

 
§ 21. Teren elementarny P.S.9015.U powierzchnia - 1,19 ha 

1. przeznaczenie terenu Usługi. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %; 
3) wysokoWć zabudowy do 10,0 m n.p.t.; 
4) dachy przestrzenne, nachylenie połaci powycej 35o – nie dotyczy 

budynków o rozpiCtoWci konstrukcji powycej 12 m; 
5) nowe urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane lub dobudowane. 

6) uzdatnianie terenu poprzez złocenie na nim urobku z pogłCbiania 
akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji oraz innych 
dopuszczonych materiałów. 

7) najnicsza rzCdna terenów zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m. 
3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 

zachowania dostCpu kacdej nowo wydzielonej działki do drogi 
P.S.9035.KD.L lub P.S.9043.KD.D: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 

3000 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

terenu P.S.9035.KD.L lub P.S.9043.KD.D - min. 25,0 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9035.KD.L lub 
P.S.9043.KD.D 85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 15 
metrów wzdłuc tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu; 

4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie: P.S.9035.KD.L i/lub 
P.S.9043.KD.D; 

2) zakaz bezpoWredniej obsługi z ulicy zbiorczej P.S.9033.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6; 
4) dostCp do terenu takce drog> wodn>. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn>, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9033.KD.Z, P.S.9035.KD.L, P.S.9043.KD.D; 
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2) istniej>ca kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 

 
§ 22. Teren elementarny P.S.9016.MW,U powierzchnia - 1,20 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 
2) dopuszcza siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>; 
3) dopuszcza siC usługi. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na 
rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 
budowlanej: 40 %; 

3) wysokoWć nowej zabudowy do 16,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) nowe urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane lub dobudowane; 

6) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 134 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku, zachowanie gabarytów i 

formy dachu z wystawk> na osi - z zastrzeceniem pkt 6 lit. d, 
utrzymanie widocznej drewnianej wiCaby dachowej,  

b) dopuszcza siC doWwietlenie poddasza oknami połaciowymi, 
c) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 

drzwiowych, utrzymanie jednolitej stolarki okiennej, 
d) dopuszcza siC rozbudowC od strony ogrodowej, z wycofaniem 

elewacji dobudowanej od lica elewacji szczytowej; 
7) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 136 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, zachowanie gabarytów i 
formy dachu z pokryciem dachówk> lub materiałem 
dachówkopodobnym,  

b) utrzymanie liczby, gabarytu i rozmieszczenia wystawek, 
dopuszcza siC doWwietlenie poddasza oknami połaciowymi w 
elewacji tylnej, 

c) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 
drzwiowych, 

d) utrzymanie elewacji z cegły licowej, utrzymanie i przywrócenie 
detalu architektonicznego: gzymsu koronuj>cego, gzymsu 
miCdzykondygnacyjnego opasek okiennych, narocnych 
pilastrów, 

e) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz; 
8) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 150 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, zachowanie gabarytów i 
formy dachu, utrzymanie gabarytu i formy wystawki na osi, 

b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych 
i drzwiowych, zachowanie okien w Wciance kolankowej, 
utrzymanie i przywrócenie stolarki okiennej o podziale 
czterodzielnym, ze Wlemieniem i słupkiem, utrzymanie drzwi 
wejWcia głównego z półkolistym nadWwietlem, 

c) zakaz stosowania etapowych remontów elewacji, na fragmentach 
stanowi>cych odrCbne własnoWci lub ucytkowników – zmiana 
kolorystyki budynku przeprowadzona dla całego obiektu; 

9) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 152 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku, zachowanie gabarytów i 

formy dachu, 
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b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych 
i drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie stolarki okiennej o 
podziale czterodzielnym, ze Wlemieniem i słupkiem, 

c) utrzymanie drzwi wejWcia głównego z półkolistym nadWwietlem, 
d) utrzymanie gzymsu koronuj>cego z ozdobnymi wspornikami, 
e) zakaz stosowania etapowych remontów elewacji, na fragmentach 

stanowi>cych odrCbne własnoWci lub ucytkowników – zmiana 
kolorystyki budynku przeprowadzona dla całego obiektu; 

10) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 154 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku, zachowanie gabarytów i 

formy dachu z pokryciem dachówk> lub materiałem 
dachówkopodobnym, 

b) utrzymanie liczby, gabarytu i rozmieszczenia wystawek w 
elewacji frontowej, dopuszcza siC doWwietlenie poddasza oknami 
połaciowymi, 

c) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych 
i drzwiowych, zachowanie okulusa w Wcianie szczytowej 
wystawki na osi, utrzymanie jednolitej stolarki okiennej w 
pierwszej kondygnacji, dopuszcza siC bezpodziałow> stolarkC 
okienn> w lokalach ucytkowych w parterze - zakaz wypełniania 
stolarki lokali ucytkowych materiałem nieprzeziernym, 

d) utrzymanie drzwi wejWcia głównego z półkolistym nadWwietlem,  
e) likwidacja zadaszenia nad otworem drzwiowym lokalu 

ucytkowego, 
f) utrzymanie i odtworzenie detalu wystroju elewacji frontowej: 

gzymsu koronuj>cego, wsporników, opasek okiennych i 
drzwiowych, boniowanych narocników,  

g) zakaz stosowania etapowych remontów elewacji, na fragmentach 
stanowi>cych odrCbne własnoWci lub ucytkowników – zmiana 
kolorystyki budynku przeprowadzona dla całego obiektu; 

11) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 156 obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów bryły budynku, zachowanie gabarytów i 

formy dachu z pokryciem dachówk> lub materiałem 
dachówkopodobnym, 

b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 
drzwiowych, stolarka okienna o podziale symetrycznym; 
dopuszcza siC bezpodziałow> stolarkC okienn> w lokalach 
ucytkowych w parterze - zakaz wypełniania stolarki lokali 
ucytkowych materiałem nieprzeziernym, 

c) zakaz stosowania etapowych remontów elewacji, na fragmentach 
stanowi>cych odrCbne własnoWci lub ucytkowników – zmiana 
kolorystyki budynku przeprowadzona dla całego obiektu. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC nowych podziałów działek przy ul. StołczyMskiej z 
zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5; 

2) dopuszcza siC ł>czenie działek okreWlonych w pkt 1, w celu poprawy 
warunków zagospodarowania. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na 
rysunku planu; 

2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
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3) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. StołczyMskiej 
nr: 134, 136, 150, 152, 154, 156, ujCte w gminnej ewidencji 
zabytków, oznaczone na rysunku planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie: P.S.9036.KD.L i/lub 
P.S.9037.KD.L; 

2) zakaz bezpoWredniej obsługi z ulicy zbiorczej P.S.9034.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9034.KD.Z, P.S.9036.KD.L, P.S.9037.KD.L; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy o Wrednicy 0,8 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) istniej>ca sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej 
lokalizacji; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 23. Teren elementarny P.S.9017.MW,U powierzchnia - 0,92 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 
2) dopuszcza siC istniej>c> zabudowC jednorodzinn>; 
3) dopuszcza siC usługi. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na 
rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 
budowlanej: 40 %; 

3) wysokoWć nowej zabudowy do 16,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) nowe urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane lub dobudowane; 

6) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 122 obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku, utrzymanie kompozycji budynku z 

otwartym, przedsionkowym ryzalitem na Wcianie bocznej oraz 
ryzalitami na Wcianie frontowej, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem dachówk> lub 
materiałem dachówkopodobnym, 

c) zachowanie rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 
drzwiowych, zachowanie jednolitej stolarki okiennej z podziałem 
symetrycznym,  

d) zachowanie kompozycji osi wejWciowej w elewacji frontowej – 
drzwi flankowanych okulusami, stolarki drzwiowej frontowej z 
nadWwietlem, schodów zewnCtrznych z balustrad>, 

e) utrzymanie i przywrócenie wykoMczenia tynkarskiego: cokołu, 
opasek otworów okiennych i drzwiowego w osi wejWcia 
frontowego, uskoku płaszczyzny elewacji kondygnacji piCtra; 

7) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 124 obowi>zuje: 
a) zachowanie bryły budynku, zachowanie gabarytu i formy dachu, 
b) zachowanie liczby, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 

drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki 
okiennej z podziałem symetrycznym, czterodzielnym, dopuszcza 
siC bezpodziałow> stolarkC okienn> w lokalach ucytkowych w 
parterze, 
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c) zakaz stosowania etapowych remontów elewacji, na fragmentach 
stanowi>cych odrCbne własnoWci lub ucytkowników – zmiana 
kolorystyki budynku przeprowadzona dla całego obiektu; 

8) dla budynków zabytkowych przy ul. StołczyMskiej nr: 126, 128, 
obowi>zuje: 
a) zachowanie brył budynków, zachowanie gabarytów i form 

dachów, pokrycie dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 
b) zachowanie kształtu, wielkoWci i formy wystawek, 
c) zachowanie liczby, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 

drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki 
okiennej z podziałem symetrycznym, czterodzielnym,  

d) zakaz stosowania etapowych remontów elewacji, na fragmentach 
stanowi>cych odrCbne własnoWci lub ucytkowników – zmiana 
kolorystyki budynku przeprowadzona dla całego obiektu. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu do drogi P.S.9037.KD.L: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 
950 m2, 

b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 
terenu P.S.9037.KD.L - min. 21,0 m, 

c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 
w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9037.KD.L, 
85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 15 metrów wzdłuc 
tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na 
rysunku planu; 

2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. StołczyMskiej 

nr: 122, 124, 126, 128, ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczone na rysunku planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie: P.S.9036.KD.L i/lub 
P.S.9037.KD.L; 

2) zakaz bezpoWredniej obsługi z ulicy zbiorczej P.S.9034.KD.Z; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9034.KD.Z, P.S.9036.KD.L, P.S.9037.KD.L; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy o Wrednicy 0,4 m do zachowania z 
dopuszczeniem rozbudowy i modernizacji; 

3) istniej>cy rów melioracyjny do skanalizowania; 
4) projektowana studnia awaryjna; 
5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

zasilanej lini> kablow> 15 kV. 
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§ 24. Teren elementarny P.S.9018.MW,U powierzchnia - 0,89 ha 

1. przeznaczenie terenu 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) dopuszcza siC usługi. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu;  
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 35 %; 
3) wysokoWć nowej zabudowy do 12,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu do drogi P.S.9035.KD.L: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 
1800 m2, 

b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 
terenu P.S.9035.KD.L - min. 21,0 m, 

c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 
w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9035.KD.L, 
85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 10 metrów wzdłuc 
tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9035.KD.L; 
2) dopuszcza siC dojazd z drogi wewnCtrznej P.S.9044.KDW; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9035.KD.L, P.S.9044.KDW; 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 
15 kV – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji i budowy stacji w nowej lokalizacji. 

 

§ 25. Teren elementarny P.S.9019.U powierzchnia - 0,51 ha 

1. przeznaczenie terenu Usługi.  
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 35 %; 
3) wysokoWć nowej zabudowy do 12,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
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5) dla budynków zabytkowych przy ul. StołczyMskiej 104, 106 
obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów brył budynków, zachowanie gabarytu i 

formy dachu, przywrócenie pokrycia dachówk> lub materiałem 
dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 

b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 
drzwiowych, utrzymanie i odtworzenie jednolitego symetrycznego 
podziału okien, 

c) utrzymanie kompozycji i wykoMczenia elewacji z cegły licowej, 
d) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC wtórnych podziałów działek z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 
2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
2) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. StołczyMskiej 

104, 106, ujCte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku 
planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9035.KD.L; 
2) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenie P.S.9035.KD.L; 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna 0,4 kV, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 26. Teren elementarny P.S.9020.US powierzchnia - 3,37 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi sportu i rekreacji; 
2) dopuszcza siC zabudowC towarzysz>c> funkcji podstawowej: obsługa 

administracyjna, zespół klubowo – wypoczynkowy, usługi 
hotelarskie, gastronomii, handlu, wypocyczalnia sprzCtu sportowego. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej w granicach 

działki budowlanej: 20 %; 
3) maksymalna wysokoWć zabudowy do 12,0 m n.p.t., nie ogranicza siC 

wysokoWci obiektów sportowych; 
4) dachy o parametrach dowolnych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC wtórnych podziałów działek z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 
2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 
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3) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu w planie: P.S.9035.KD.L i/lub drogi 
wewnCtrznej o symbolu P.S.9044.KDW; 

2) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 
ustalonych w § 6 ust. 6. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 
telekomunikacja oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9035.KD.L,  P.S.9044.KDW; 

2) istniej>ca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w 
nowej lokalizacji; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV. 

 
§ 27. Teren elementarny P.S.9021.KN powierzchnia – 1,48 ha 

1. przeznaczenie terenu Oczyszczalnia Wcieków z funkcjami towarzysz>cymi. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu 

elementarnego: 65 %; 
3) wysokoWć i forma zabudowy kubaturowej zgodnie z wymogami 

technologicznymi. 
3. zasady parcelacji Zakazuje siC wtórnych podziałów terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 

2 i 5. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 20 % 

powierzchni terenu. 
2) obowi>zuje zachowanie i uzupełnianie istniej>cego drzewostanu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z drogi wewnCtrznej o symbolu P.S.9045.KDW; 
2) nie obowi>zuj> wymagania dotycz>ce liczby miejsc postojowych 

ustalone w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacja w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
uzbrojenia w terenie P.S.9045.KDW; 

2) istniej>ca oczyszczalnia Wcieków przemysłowych - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu z mocliwoWci> dostosowania 
przebudowy oczyszczalni dla odprowadzenia Wcieków komunalnych; 

3) istniej>ca sieć elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w 
nowej lokalizacji; 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 
15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji; 

5) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 
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§ 28. Teren elementarny P.S.9022.PUw powierzchnia – 35,65 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno - składowa z dostCpem do 
akwenów ceglownych, z funkcjami towarzysz>cymi, z 
dopuszczeniem usług; 

2) odzysk surowców i unieszkodliwiania odpadów z zanieczyszczonego 
urobku pogłCbiarskiego z funkcjami towarzysz>cymi; 

3) rekultywacja osadników; 
4) nabrzece przeładunkowo – składowe. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreWlona na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej w granicach 

działki budowlanej: 40 %; 
3) wysokoWć i forma zabudowy kubaturowej zgodnie z wymogami 

technologicznymi; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) dopuszcza siC drogi wewnCtrzne; 
6) wzdłuc rzeki Odry Zachodniej dopuszcza siC zmiany linii brzegowej, 

budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca – typ nabrzeca wg 
potrzeb technologicznych; 

7) na i przy nabrzecu dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia oraz innych 
urz>dzeM niezbCdnych dla funkcji wymienionych w ust. 1; 

8) uzdatnianie terenu poprzez złocenie na nim urobku z pogłCbiania 
akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji oraz innych 
dopuszczonych materiałów; 

9) najnicsza rzCdna terenów zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m. 
3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 

zachowania dostCpu do dróg wewnCtrznych: P.S.9044.KDW i/lub 
P.S.9045.KDW i/lub P.S.9046.KD.D: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 
3000 m2, 

b) szerokoWć frontu i k>t nowo wydzielanych działek budowlanych 
wzdłuc ww. dróg – dowolne. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 20 % 
powierzchni działki budowlanej; 

2) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 
morskiego; 

3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 12. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 
 

1) dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9046.KD.D i/lub dróg 
wewnCtrznych o symbolach P.S.9045.KDW i/lub P.S.9044.KDW; 

2) dostCp do terenu takce drog> wodn>; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych w 
oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.S.9035.KD.L, P.S.9044.KDW, P.S.9045.KDW i P.S.9046.KD.D; 

2) zaopatrzenie w wodC do celów technologicznych z ujCcia wód 
powierzchniowych; 

3) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w osadnikach i 
separatorach ropopochodnych poprzez istniej>c> i projektowan> 
kanalizacjC deszczow> do rzeki Odry; 
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4) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i 
budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) istniej>ca napowietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego napiCcia 
220 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 
nowej linii; 

6) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

7) utrzymanie istniej>cego kanału z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu; 

8) projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> 
kablow> 15 kV; 

9) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych; 

10) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji 
sanitarnej i energii elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe 
jednostek pływaj>cych. 

 

§ 29. Teren elementarny P.S.9023.PUw powierzchnia – 77,80 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno - składowa z funkcjami 
towarzysz>cymi, z dostCpem do akwenów ceglownych, z 
dopuszczeniem działalnoWci stoczniowej i usług; 

2) nabrzece przeładunkowo – składowe. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na 

rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej w granicach 

działki budowlanej: 60 %; 
3) wysokoWć i forma zabudowy kubaturowej zgodnie z wymogami 

technologicznymi; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) dla obiektów zabytkowych zespołu fabryki papieru, oznaczonych na 

rysunku planu, obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytów obiektów, 
b) utrzymanie kompozycji elewacji i wykoMczenia z cegły licowej 

oraz detalu wystroju architektonicznego – zakaz ocieplania elewacji 
wykoMczonych cegł> licow> od zewn>trz, 

c) utrzymanie dróg wewnCtrznych pomiCdzy obiektami – z 
nawierzchni> kamienn>; 

6) dopuszcza siC rozbudowC, przebudowC i budowC bocznic kolejowych; 
7) dopuszcza siC zmiany linii brzegowej, budowC, rozbudowC 

i przebudowC nabrzeca, typ nabrzeca wg potrzeb technologicznych; 
8) dopuszcza siC budowC obiektów i urz>dzeM w strefie przybrzecnej 

niezbCdnych dla funkcji przeładunkowo – składowej; 
9) obiekt na potrzeby obrony cywilnej: istniej>ca syrena miejskiego 

systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludnoWci o 
zagroceniach, oznaczona na rysunku planu - do zachowania; 

10) uzdatnianie terenu poprzez złocenie na nim urobku z pogłCbiania 
akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji oraz innych 
dopuszczonych materiałów; 

11) najnicsza rzCdna terenów zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m.; 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3791 ｦ Poz. 637 

 

12) w granicach wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZL, zakaz zabudowy i utrzymanie zieleni leWnej; 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania dostCpu do drogi publicznej: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 
5000 m2, 

b) szerokoWć frontu i k>t nowo wydzielanych działek budowlanych 
wzdłuc terenu P.S.9046.KD.D i P.S.9047.KD.D – dowolne. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 10 % 
powierzchni działki budowlanej; 

2) obowi>zuje wkomponowanie zieleni leWnej, oznaczonej w 
wydzieleniu wewnCtrznym ZL oraz czCWci istniej>cej zieleni 
wysokiej, w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki 
istniej>cych drzew pod now> zabudowC, drogi, place i uzbrojenie 
terenu; 

3) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 
morskiego; 

4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12; 

5) utrzymanie systemu rowów melioracyjnych, do czasu uzdatnienia 
terenu.  

6) regulacja strumienia bółwinka, z mocliwoWci> lokalnego 
skanalizowania, wył>cznie w celu uzyskania poł>czeM 
komunikacyjnych; 

7) utrzymanie naturalnego odwodnienia terenu leWnego, wydzielenia 
wewnCtrznego oznaczonego na rysunku planu ZL. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> K ochrony krajobrazu przemysłowego; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki zespołu fabryki papieru 

przy ul. StołczyMskiej, ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczone na rysunku planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie: P.S.9046.KD.D i/lub 
P.S.9047.KD.D; 

2) dostCp do terenu takce drog> wodn>; 
3) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych w 
oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.S.9046.KD.D i  P.S.9047.KD.D; 

2) zaopatrzenie w wodC do celów technologicznych z ujCcia wód 
powierzchniowych; 

3) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w piaskownikach 
i separatorach ropopochodnych, poprzez istniej>c> i projektowan> 
kanalizacjC deszczow> do rzeki Odry; 

4) istniej>ca sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i 
budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) istniej>cy strumieM bółwinka ujCty w kanał o Wrednicy 1,0 m - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

6) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 
15 kV z żPZ „Skolwin” w terenie P.S.9026.E – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy w nowej 
lokalizacji; 
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7) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

8) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia 
110 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

9) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
zasilanych lini> kablow> 15 kV; 

10) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych; 

11) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji 
sanitarnej i energii elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe 
jednostek pływaj>cych. 

 

§30. Teren elementarny P.S.9024.MW,U powierzchnia - 0,77 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) usługi. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na 
rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 
a) 50 % na działkach 6/13 i 6/14 obr. 3052 (oznaczonych na rysunku 

planu), 
b) 35 % na pozostałym terenie; 

3) wysokoWć nowej zabudowy do 12,0 m n.p.t.; 
4) dachy nowej zabudowy o parametrach dowolnych; 
5) dla budynku zabytkowego portierni zespołu fabryki papieru przy ul. 

StołczyMskiej obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytu bryły budynku, zachowanie gabarytu i formy 

dachu z pokryciem dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 
utrzymanie formy pojedynczej wystawki na osi frontu, 

b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych z 
symetrycznym szeWciodzielnym podziałem stolarki,  

c) utrzymanie kompozycji elewacji; 
6) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 100 obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytu rozczłonkowanej bryły budynku, zachowanie 
gabarytu i formy dachu z pokryciem dachówk> lub materiałem 
dachówkopodobnym, 

b) zachowanie liczby, formy i rozmieszczenia wystawek dachowych,  
c) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 

drzwiowych, utrzymanie i odtworzenie jednolitego symetrycznego 
podziału okien,  

d) utrzymanie kompozycji i wykoMczenia elewacji z cegły licowej z 
detalem: cokół, lizeny, gzyms koronuj>cy, gzymsy parapetowe, 
nadproca okienne, 

e) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz; 
7) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 100 a obowi>zuje: 

a) zachowanie gabarytu bryły budynku, z ryglow> werand> na Wcianie 
bocznej, zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem 
dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 

b) zachowanie liczby, formy i rozmieszczenia wystawek dachowych, 
wykoMczenie wystawek deskowaniem w kolorze zbliconym do 
koloru pokrycia dachu, zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju 
otworów okiennych i drzwiowych, utrzymanie i odtworzenie 
jednolitego symetrycznego podziału okien, ze słupkiem i 
Wlemieniem, utrzymanie okna klatki schodowej, o drobnym 
podziale stolarki i półkolistym nadprocu, 
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c) zachowanie schodów zewnCtrznych i zadaszonego wejWcia 
głównego na osi elewacji frontowej, 

d) utrzymanie elewacji z cegły licowej z detalem ceglanym: cokół, 
lizeny, gzyms koronuj>cy, gzymsy parapetowe, nadproca okienne, 

e) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz; 
8) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 100 b obowi>zuje:  

a) zachowanie gabarytu i kształtu bryły budynku z ryzalitem 
wejWciowym na osi, zachowanie gabarytu i formy dachu z 
pokryciem dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, 
zachowanie okien typu „wole oko”, 

b) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 
drzwiowych, zachowanie okulusa na osi elewacji frontowej, 
utrzymanie i odtworzenie jednolitego symetrycznego podziału 
okien, 

c) utrzymanie kompozycji i wykoMczenia elewacji z cegły licowej, 
d) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz; 

9) dla budynku zabytkowego przy ul. StołczyMskiej 100 d obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytu bryły budynku, 
b) zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem dachówk> lub 

materiałem dachówkopodobnym, zachowanie okien typu „wole 
oko”, 

c) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych i 
drzwiowych, utrzymanie wertykalnego okna klatki schodowej o 
drobnym podziale stolarki, utrzymanie i przywrócenie stolarki 
okiennej o podziale symetrycznym,  

d) utrzymanie elewacji z cegły licowej, utrzymanie i odtworzenie 
detalu architektonicznego pilastrów, lizen, gzymsów,  

e) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz. 
3. zasady parcelacji Dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 

zachowania dostCpu do drogi publicznej: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 

370 m2, 
b) szerokoWć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej wzdłuc 

terenu P.S.9046.KD.D lub P.S.9047.KD.D - min. 20 m, 
c) k>t nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych 

w stosunku do granic przylegaj>cego terenu P.S.9046.KD.D lub 
P.S.9047.KD.D 85 95 , obowi>zuj>cy w pasie o szerokoWci 10 m 
wzdłuc tego terenu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 40 % 
powierzchni działki budowlanej; 

2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej w 
zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych drzew 
pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> K ochrony krajobrazu przemysłowego;  
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> budynek portierni głównej w 

zespole dawnej fabryki papieru, przy ul. StołczyMskiej, 
zakwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZR; 

4) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> budynki przy ul. StołczyMskiej 
100, 100a, 100b, 100d w zespole dawnej fabryki papieru, ujCte w 
ewidencji konserwatorskiej, oznaczone na rysunku planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy o symbolu w planie: P.S.9046.KD.D, takce poprzez 
teren P.S.9023.PUw i/lub z ulicy o symbolu w planie P.S.9047.KD.D;  

2) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 
ustalonych w § 6 ust. 6; 
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3) obowi>zuje utrzymanie przejazdu przez budynek portierni. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9035.KD.L, P.S.9046.KD.D i P.S.9047.KD.D; 

2) istniej>ce sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV. 

 
§31. Teren elementarny P.S.9025.U powierzchnia - 0,31 ha 
1. przeznaczenie terenu Usługi, z dopuszczeniem zmiany sposobu ucytkowania zabudowy 

istniej>cej. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) wysokoWć nowej zabudowy do 12,0 m n.p.t.; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 70 %; 
4) dachy o parametrach dowolnych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC nowych podziałów działek z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 
i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 15 % 
powierzchni działki budowlanej; 

2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 
w zagospodarowanie terenu, z dopuszczeniem wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na 
rysunku planu; 

2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
6. komunikacja 1) dojazd z ulicy zbiorczej o symbolu w planie P.S.9034.KD.Z; 

2) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 
ustalonych w § 6 ust. 6. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenie P.S.9034.KD.Z; 

2) istniej>ce sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV. 

 
§32. Teren elementarny P.S.9026.E powierzchnia - 0,24 ha 

1. przeznaczenie terenu źlektroenergetyczna stacja wysokiego napiCcia. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreWlona na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 100 %; 
3) wysokoWć zabudowy kubaturowej zgodnie z wymogami 

technologicznymi. 
3. zasady parcelacji Zakazuje siC nowych podziałów działek z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 

i 5. 
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4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
2) czCWć terenu objCta stref> K ochrony krajobrazu przemysłowego. 

5. komunikacja 1) dojazd z ulicy P.S.9047.KD.D; 
2) dopuszcza siC dojazd z ulicy P.S.9046.KD.D poprzez teren 

P.S.9023.PUw. 
6. infrastruktura 

techniczna 
Istniej>ca elektroenergetyczna stacja zasilaj>ca wysokiego napiCcia 
110/15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

 

§33. Teren elementarny P.S.9027.MW,U powierzchnia - 1,16 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 
2) usługi. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) obowi>zuj>ca linia zabudowy okreWlona na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 30 %; 
3) wysokoWć nowej zabudowy do 14,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych; 
5) nowe urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do 
gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane lub dobudowane; 

6) dla budynków zabytkowych przy ul. StołczyMskiej 60, 62 
obowi>zuje: 
a) zachowanie gabarytu brył budynków,  
b) zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem dachówk> lub 

materiałem dachówkopodobnym, zachowanie liczby, wielkoWci i 
formy wystawek dachowych, 

c) zachowanie symetrycznej kompozycji elewacji frontowych 
budynków z wejWciem na osi i ryzalitami,  

d) utrzymanie dwukondygnacyjnych ryzalitów na Wcianach 
szczytowych budynku przy ul. StołczyMskiej 62, 

e) zachowanie iloWci, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych, 
utrzymanie i odtworzenie jednolitego symetrycznego podziału 
okien, utrzymanie drobnego podziału stolarki okien ryzalitów na 
Wcianach szczytowych budynku przy ul. StołczyMskiej 62, 

f) utrzymanie wykoMczenia elewacji z cegły licowej wraz z detalem, 
g) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC wtórnych podziałów działek z istniej>c> zabudow> przy 
ul. StołczyMskiej 60 i 62, z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5; 

2) na pozostałym terenie dopuszcza siC: 
a) wydzielenie działek budowlanych o pow. min 1 500 m2, o 

szerokoWci frontu wzdłuc P.S.9034.KD.Z – min. 40 m, o k>cie 
nachylenia granic działki w stosunku do przylegaj>cego pasa 
drogowego 80 100 , obowi>zuj>cym w pasie o szerokoWci 10m 
wzdłuc tego terenu, 

b) podział działki 21/1 obr. 3053 (oznaczonej na rysunku planu), 
połoconej wzdłuc terenu zamkniCtego IS i przył>czenie 
odpowiednich czCWci do posesji przy ul. StołczyMskiej 60, 62 w celu 
poprawy warunków ucytkowania. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50 % 
powierzchni działki budowlanej; 

2) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuc terenu 
zamkniCtego IS. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na 
rysunku planu; 

2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
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3) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> zabytki przy ul. StołczyMskiej 
nr: 60, 62, ujCte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na 
rysunku planu. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy zbiorczej o symbolu w planie P.S.9034.KD.Z; 
2) dopuszcza siC najwycej dwa - poza istniej>cymi - zjazdy na teren z 

ulicy P.S.9034.KD.Z; 
3) dopuszcza siC dojazd z drogi wewnCtrznej P.S.9048.KDW; 
4) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9034.KD.Z i P.S.9048.KDW; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy o Wrednicy 0,4 m – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) istniej>ce sieci: cieplna, elektroenergetyczna 0,4 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> 
kablow> 15 kV. 

 
§34. Teren elementarny P.S.9028.U powierzchnia - 0,46 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi; 
2) dopuszcza siC ogrody rekreacyjne.  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreWlona na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 40 %; 
3) wysokoWć zabudowy do 12,0 m n.p.t.; 
4) dachy o parametrach dowolnych. 

3. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30 % powierzchni 
terenu. 

4. zasady parcelacji Zakazuje siC nowych podziałów działek, z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 
2 i 5; 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja 1) dojazd z ulicy zbiorczej o symbolu w planie P.S.9034.KD.Z; 
2) dopuszcza siC najwycej dwa zjazdy na teren z ulicy zbiorczej; 
3) dojazd do działki nr 20 obr. 3053 (oznaczonej na rysunku planu) z 

drogi wewnCtrznej P.S.9048.KDW; 
4) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) Zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 

telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.S.9034.KD.Z i P.S.9048.KDW; 

2) Dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 

 
§35. Teren elementarny P.S.9029.ZN powierzchnia – 5,63 ha 

1. przeznaczenie terenu ZieleM naturalna. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) zakaz zabudowy terenu; 
2) zakaz zmiany ukształtowania terenu; 
3) utrzymanie naturalnego Wrodowiska i krajobrazu ł>k aluwialnych z 

szuwarowiskami; 
4) obowi>zuje nabrzece naturalne kanału; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3797 ｦ Poz. 637 

 

5) zakaz uzdatniania terenu i składowania na nim urobku z pogłCbiania 
akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 95 % 
powierzchni terenu elementarnego; 

2) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej zieleni wysokiej;  
3) obowi>zuje utrzymanie kanału „Basen Papierni”; 
4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja Dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9047.KD.D poprzez teren 
P.S.9023.PUw. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zakaz lokalizacji obiektów i sieci incynieryjnych; 
2) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia 

110 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

 
§36. Teren elementarny P.S.9030.KK powierzchnia – 0,59 ha 

1. przeznaczenie terenu Obiekty i urz>dzenia transportu kolejowego - bocznice kolejowe. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) zagospodarowanie zgodnie z wymogami technologicznymi; 
2) dopuszcza siC likwidacjC bocznic i przeznaczenie terenu na drogC.  

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem ust. 2 pkt 2. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
Zakazuje siC nasadzeM zieleni> wysok>. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja Dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9047.KD.D. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>cy kolektor deszczowy o Wrednicy 1,0 m – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu; 

2) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna 0,4 kV, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie 
elementarnym; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

 
§37. Teren elementarny P.S.9031.KPS powierzchnia - 0,0038 ha 

1. przeznaczenie terenu Przepompownia Wcieków sanitarnych. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) zakaz budowy obiektów innych nic budynki i budowle incynieryjnych 

urz>dzeM sieciowych; 
2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) obowi>zuje urz>dzenie zieleni izolacyjnej Wredniej, zimozielonej 
wzdłuc ogrodzenia; 
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3) teren objCty stref> ochronn> – teren ochrony poWredniej ujCcia wody 
podziemnej „MWciCcino”, oznaczon> na rysunku planu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja Dojazd z ulicy zbiorczej o symbolu w planie P.S.9033.KD.Z. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych; 
2) projektowana kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków 

sanitarnych. 
 

§38. Teren elementarny P.S.9032.KPS powierzchnia - 0,01 ha 

1. przeznaczenie terenu Przepompownia Wcieków sanitarnych. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) zakaz budowy obiektów innych nic budynki i budowle incynieryjnych 

urz>dzeM sieciowych; 
2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) obowi>zuje urz>dzenie zieleni izolacyjnej Wredniej, zimozielonej 
wzdłuc ogrodzenia.  

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja Dojazd z ulicy zbiorczej o symbolu w planie P.S.9033.KD.Z. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) przepompownia Wcieków sanitarnych; 
2) kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych. 

 

§39. Teren elementarny 
P.S.9033.KD.Z 
ul. StołczyMska 

powierzchnia – 5,90 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica zbiorcza; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez prawa 
rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) podwójny szpaler drzew w pasie rozdzielaj>cym jezdnie lub 
pojedynczy szpaler drzew po obu stronach jezdni; obsadzenie nie 
dotyczy strefy wiaduktu, odcinków nad kanałem oraz odcinka ulicy 
ograniczonego skarpami;  

2) obowi>zuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 
3) zakaz budowy ekranów akustycznych. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 63 m w 
rejonie skrzycowania z ulic> P.S.9035.KD.L do 33 m, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni; 
3) czCWć terenu objCta stref> ochronn> – teren ochrony poWredniej ujCcia 

wody podziemnej „MWciCcino”, oznaczon> na rysunku planu. 
5. ochrona dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 
Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
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6. komunikacja 1) przekrój ulicy: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) na odcinku zwCcenia pasa drogowego oraz na wiadukcie dopuszcza 

siC przekrój ulicy: jedna jezdnia, 4 pasy ruchu;  
3) skrzycowanie z torami kolejowymi bezkolizyjne, w drugim poziomie; 
4) dwukierunkowa Wciecka rowerowa zlokalizowana poza jezdni>, co 

najmniej po jednej stronie ulicy; 
5) dopuszcza siC wł>czenie poprzez przejazd przez tory kolejowe ulicy 

Stolarskiej lec>cej poza obszarem planu. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>ca sieć: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna i 

telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków 
sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) istniej>ca magistrala wodoci>gowa  200 ÷ 300 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

3) istniej>ce kolektory deszczowe  0,4 ÷ 0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

4) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

6) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia 
110 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

7) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia 
220 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 
nowej linii; 

8) istniej>ce rowy melioracyjne do skanalizowania; 
9) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 

telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych; 

10) dopuszcza siC lokalizacjC istniej>cej przepompowni Wcieków 
sanitarnych (w rejonie budynku przy ul. StołczyMskiej 213) do czasu 
realizacji drogi i budowy przepompowni w terenie P.S.9031.KPS. 

 

§40. Teren elementarny 
P.S.9034.KD.Z 
ul. StołczyMska 

powierzchnia - 5,19 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica zbiorcza; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez prawa 
rozbudowy. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) jednostronny podwójny szpaler drzew, z wyj>tkiem odcinków 
zwCcenia pasa drogowego i strefy wiaduktu nad kolej>; 

2) obowi>zuje jednolity rysunek kompozycyjny chodników; 
3) zakaz budowy ekranów akustycznych. 

3. zasady parcelacji 1) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych w granicach planu: od 
17m do 48 m; w rejonie skrzycowania z ulic> P.S.9037.KD.L – 62 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) budowa ulicy zbiorczej w załoconym przekroju wymaga poszerzenia 
terenu o obszary: 

a) pas terenu po zachodniej stronie granicy planu – wschodnia czCWć 
działek nr 15, 25/1 i 25/2 obrCb 3048 (oznaczonych na rysunku 
planu), 

b) pas terenu po zachodniej stronie granicy planu – wschodnia czCWć 
działek nr 12, 14 i 36 obrCb 3053 (oznaczonych na rysunku 
planu), do ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania 
„Skolwin – PrzCsociMska, Karpacka”; 

3) czCWć terenu wymaga wydzielenia z terenów zamkniCtych IS - 
zachodnich czCWci działek nr 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/6  obr. 3048 
(oznaczonych na rysunku planu); 

4) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni. 
5. ochrona dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 
1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na 

rysunku planu; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji; 
3) dla budynku ujCtego w gminnej ewidencji zabytków przy ul. 

StołczyMskiej 64, oznaczonego na rysunku planu, obowi>zuje 
wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej przed podjCciem prac 
rozbiórkowych. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki obustronne;  
2) na odcinku zwCcenia pasa drogowego dopuszcza siC przekrój ulicy: 

jedna jezdnia, 4 pasy ruchu; 
3) skrzycowanie z torami kolejowymi bezkolizyjne, w drugim poziomie; 
4) dwukierunkowa Wciecka rowerowa lub ci>g pieszo - rowerowy, 

zlokalizowane poza jezdni>, co najmniej po jednej stronie ulicy. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna i 

telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie 
elementarnym; 

2) istniej>ca magistrala wodoci>gowa  225 mm - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w 
terenie elementarnym; 

3) istniej>ce kolektory deszczowe  0,4 - 0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu; 

4) istniej>cy strumieM bółwinka ujCty w kanał o Wrednicy 0,8 m - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

5) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 
15 kV – do likwidacji i przeniesienia w teren P.S.9025.U lub poza 
granice planu, w przypadku realizacji projektowanej drogi; 

6) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

7) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

8) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia 
110 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

9) istniej>ce rowy melioracyjne do skanalizowania; 
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10) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych; 

11) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych; 
12) projektowana studnia awaryjna. 

 
§41. Teren elementarny P.S.9035.KD.L powierzchnia - 1,72 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica lokalna; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez prawa 
rozbudowy. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) obowi>zuje obustronne obsadzenie drzewami, 
2) najnicsza rzCdna terenów komunikacji 1,85 m n.p.m. 
 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 16 m do 
27 m; w rejonie przejazdu przez tory kolejowe i wł>czenia ulicy 
dojazdowej P.S.9046.KD.D rezerwa terenu na skrzycowanie, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) czCWć terenu objCta Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na 
rysunku planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni; 
3) obowi>zuje utrzymanie zieleni wysokiej pomiCdzy terenem 

zamkniCtym IS a terenem P.S.9019.U z dopuszczeniem niezbCdnej 
wycinki zwi>zanej z realizacj> drogi; 

4) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki od strony 
zabudowy; 

2) dopuszcza siC realizacjC skrzycowania ulic P.S.9035.KD.L, 
P.S.9046.KD.D, P.S.9047.KD.D w formie ronda. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna i 
telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,4 - 0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowej 
sieci w terenie elementarnym; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniej>ce rowy melioracyjne do skanalizowania; 
5) istniej>cy kanał do skanalizowania; 
6) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 

telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych. 
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§42. Teren elementarny P.S.9036.KD.L powierzchnia - 0,08 ha 

1) przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica lokalna; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez prawa 
rozbudowy. 

2) kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Jednostronne obsadzenie drzewami.  

3) zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych: 15 m, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

4) ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemu Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni. 
5) ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
1) teren objCty stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na rysunku 

planu; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6) komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) Wciecka rowerowa zlokalizowana poza jezdni>. 

7) infrastruktura 
techniczna 

Projektowane sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa. 

 

§43. Teren elementarny 
P.S.9037.KD.L 
ul. StołczyMska 

powierzchnia - 0,95 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna - ulica lokalna. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Obowi>zuje jednolity rysunek kompozycyjny chodników. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 13 m do 
24 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na 

rysunku planu; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) Wciecka rowerowa lub ci>g pieszo rowerowy zlokalizowane poza 

jezdni>; 
3) skrzycowanie z torami kolejowymi w jednym poziomie. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna i teleko-
munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-
montu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniej>cy strumieM bółwinka ujCty w kanał o Wrednicy 0,8 m - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

4) projektowane sieci: wodoci>gowa, elektroenergetyczna i kanalizacja 
deszczowa. 
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§44. Teren elementarny 
P.S.9038.KD.L 
ul. StołczyMska 

powierzchnia - 0,52 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna - ulica lokalna. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Obowi>zuje jednolity rysunek kompozycyjny chodników. 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu niezwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 11,5 m do 
19,5 m; w rejonie skrzycowania z ulic> P.S.9033.KD.Z szerokoWć od 
14 do 50 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
1) czCWć terenu objCta stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na 

rysunku planu; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) skrzycowanie z torami kolejowymi w jednym poziomie. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna i 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie 
elementarnym; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,4 - 0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniej>ca napowietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, skablowania oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) projektowana sieć elektroenergetyczna. 
 

§45. Teren elementarny P.S.9039.KD.D powierzchnia - 0,39 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica dojazdowa; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez prawa 
rozbudowy. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Obowi>zuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 
 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych: 10 m do 10,5 m, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni; 
3) czCWć terenu objCta stref> ochronn> – teren ochrony poWredniej ujCcia 

wody podziemnej „MWciCcino”, oznaczon> na rysunku planu. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3804 ｦ Poz. 637 

 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik od strony 
zabudowy; 

2) dopuszcza siC realizacjC ulicy w formie ci>gu pieszo jezdnego, bez 
wydzielenia jezdni i chodników; 

3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV – z 

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia 
110 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia 
220 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 
nowej linii; 

4) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna  oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

 
§46. Teren elementarny P.S.9040.KD.D powierzchnia - 0,41 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica dojazdowa; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez prawa 
rozbudowy. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Obowi>zuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 10 m do 
14m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik co najmniej 
jednostronny; 

2) dopuszcza siC realizacjC ulicy w formie ci>gu pieszo jezdnego, bez 
wydzielenia jezdni i chodników; 

3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>cy kolektor deszczowy - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu; 
2) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 

telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych. 

 

§47. Teren elementarny 
P.S.9041.KD.D 

ul. Wodna 
powierzchnia - 0,10 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Obowi>zuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni.  
 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 9 m do 20m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 
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4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
1) teren objCty stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na rysunku 

planu; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) dopuszcza siC brak wł>czenia jezdni ulicy do jezdni ulicy zbiorczej 

P.S.9033.KD.Z; 
3) dopuszcza siC realizacjC ulicy w formie ci>gu pieszo jezdnego, bez 

wydzielenia jezdni i chodników krawCcnikami; 
4) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna i 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) projektowana sieć elektroenergetyczna. 
 

§48. Teren elementarny 
P.S.9042.KD.D 

ul. Skwarna 
powierzchnia - 0,13 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Obowi>zuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni;  
 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 10 m do 
20 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
1) teren objCty stref> B ochrony konserwatorskiej, oznaczon> na rysunku 

planu; 
2) teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) dopuszcza siC brak wł>czenia jezdni ulicy do jezdni ulicy zbiorczej  

P.S.9033.KD.Z 
3) dopuszcza siC realizacjC ulicy w formie ci>gu pieszo jezdnego, bez 

wydzielenia jezdni i chodników; 
4) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna i 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa i ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym; 

2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) projektowana sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna. 
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§49. Teren elementarny P.S.9043.KD.D powierzchnia - 0,28 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica dojazdowa; 
2) nabrzece turystyczno – sportowe, ogólno dostCpne; 
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, bez prawa 
rozbudowy. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i 
przebudowC nabrzeca - nabrzece utwardzone; 

2) na i przy nabrzecu dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do 
cumowania jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM niezbCdnych 
dla funkcjonowania nabrzeca turystyczno – sportowego; 

3) najnicsza rzCdna terenów komunikacji 1,85 m n.p.m., dopuszcza siC 
zrócnicowanie poziomów nabrzeca, np. pochylnie, zejWcia schodami 
do poziomu wody, itp. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC publiczn>; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych: 12 m, plac o wymiarach 
15,3 × 41 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC bogaty program zieleni; 
3) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, co najmniej 
jednostronny chodnik; 

2) dopuszcza siC realizacjC ulicy w formie ci>gu pieszo jezdnego, bez 
wydzielenia jezdni i chodników; 

3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 
7. infrastruktura 

techniczna 
1) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 

telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa; 
2) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji 

sanitarnej i energii elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe 
jednostek pływaj>cych; 

 

§50. Teren elementarny P.S.9044.KDW powierzchnia - 0,30 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga wewnCtrzna. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
Utrzymanie kanału otwartego. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 15,8 m do 
18,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) obowi>zuje utrzymanie zieleni wysokiej z dopuszczeniem niezbCdnej 
wycinki zwi>zanej z realizacj> drogi, ustalenie nie dotyczy rejonu 
wł>czenia drogi P.S.9044.KDW do drogi P.S.9035.KD.L. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
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2) dopuszcza siC wykonanie ulicy w formie ci>gu pieszo jezdnego, bez 
wydzielenia jezdni i chodników. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie 
elementarnym; 

2) istniej>ce rowy melioracyjne do skanalizowania;  
3) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 

 

§51. Teren elementarny P.S.9045.KDW powierzchnia - 0,22 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga wewnCtrzna. 
2. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 

działek pod drogC; 
2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 15 m do 

15,5 m, plac do zawracania 18,5 × 22,5, zgodnie z rysunkiem planu. 
3. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
Dopuszcza siC bogaty program zieleni. 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

5. Komunikacja 1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) dopuszcza siC realizacjC drogi w formie ci>gu pieszo-jezdnego, bez 

wydzielenia jezdni i chodników. 
6. infrastruktura 

techniczna 
1) istniej>ca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, 

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

2) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych. 
 

§52. Teren elementarny P.S.9046.KD.D powierzchnia – 1,08 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna – ulica dojazdowa. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Na odcinku ł>cz>cym ulicC P.S.9035.KD.L z drog> P.S.9045.KDW co 
najmniej jednostronne obsadzenie drzewami. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych: 15 m;  plac do 
zawracania w rejonie nabrzeca o wymiarach 25 × 25 m; szerokoWć 
ulicy w rejonie skrzycowania z ulic> P.S.9035.KD.L – ok. 44 m; 
odcinek ulicy od placu do zawracania do granicy terenu 
P.S.9052.USw o szerokoWci 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) dopuszcza siC bogaty program zieleni; 
2) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 

morskiego;  
3) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 

powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. Komunikacja 1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, co najmniej 
jednostronny chodnik;  

2) na odcinku ulicy o szerokoWci 10 m dopuszcza siC realizacjC w formie 
ci>gu pieszo jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
oraz kanalizacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 
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2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i ruroci>g 
tłoczny Wcieków sanitarnych. 

 
§53. Teren elementarny P.S.9047.KD.D powierzchnia – 0,97  ha 

1. przeznaczenie terenu Droga publiczna – ulica dojazdowa. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Na odcinku od wł>czenia do ulicy P.S.9035.KD.L do południowej 
granicy działki 6/13 z obrCbu 3052 (oznaczonej na rysunku planu) 
obowi>zuje zachowanie i utrzymanie nawierzchni brukowej jezdni. 

3. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 
działek pod drogC; 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 10 m do 
12 m; plac do zawracania o wymiarach 15 × 15 m w s>siedztwie 
budynku StołczyMska 100, oraz plac do zawracania  o promieniu ok. 
15 m na południowym koMcu ulicy, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

5. komunikacja 1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) poł>czenie drogi P.S.9047.KD.D z drog> wewnCtrzn> P.S.9048.KDW 

poprzez przejazd przez tory kolejowe w terenie IS; 
3) w terenie ulicy tory bocznicy kolejowej do zachowania lub likwidacji. 

6. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ce sieci wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie 
elementarnym; 

2) istniej>cy strumieM bółwinka, ujCty w kanał o Wrednicy 1,0 m - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) istniej>ca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie 
elementarnym; 

4) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

 
§54. Teren elementarny P.S.9048.KDW powierzchnia - 0,03 ha 

1. przeznaczenie terenu Droga wewnCtrzna.  
2. zasady parcelacji 1) zakazuje siC dokonywania podziałów nie zwi>zanych z wydzieleniem 

działek pod drogC; 
2) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: od 14,0 m do 

15,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
3. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

4. komunikacja 1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) droga w formie ci>gu pieszo jezdnego, bez wydzielenia jezdni i 

chodników krawCcnikami; 
3) poł>czenie drogi wewnCtrznej P.S.9048.KDW z ulic> dojazdow> 

P.S.9047.KD.D poprzez przejazd przez tory kolejowe w terenie IS. 
5. infrastruktura 

techniczna 
1) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa; 
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2) dopuszcza siC prowadzenie sieci: elektroenergetycznej i 
telekomunikacyjnej. 

 

§55. Teren elementarny P.S.9049.WS 
rzeka CieWnica z kanałami powierzchnia - 13,70 ha 

1. przeznaczenie terenu Wody powierzchniowe Wródl>dowe - akweny ceglowne ceglugi 
Wródl>dowej. 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

1) dopuszcza siC regulacjC, zmianC i umacnianie linii brzegowej; 
2) nabrzeca terenów zieleni naturalnej w formie nabrzecy naturalnych; 
3) dopuszcza siC umacnianie brzegów zwi>zane z lokalizacj> obiektów i 

urz>dzeM nawigacyjnych oraz ich zasilaniem; 
4) dopuszcza siC ustawianie, budowC, eksploatacjC i zasilanie obiektów 

i urz>dzeM nawigacyjnych; 
5) na i przy nabrzecu dopuszcza siC lokalizacjC pomostów oraz innych 

obiektów i urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania terenów 
stycznych z akwenami. 

3. zasady parcelacji Dopuszcza siC wydzielenie działek pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 
technicznych i technologicznych. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) czCWć terenu objCta stref> ochronn> – teren ochrony poWredniej ujCcia 
wody podziemnej „MWciCcino”, oznaczon> na rysunku planu. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

6. komunikacja 1) dojazd z ulic o symbolach w planie: P.S.9040.KD.D i/lub 
P.S.9043.KD.D; 

2) dopuszcza siC takce dojazd poprzez tereny P.S.9005.USw, 
P.S.9006.USw, P.S.9007.USw,U. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiCcia 
220 kV, z zasiCgiem oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 
nowej linii; 

2) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w piaskownikach 
i separatorach ropopochodnych, poprzez istniej>c> i projektowan> 
kanalizacjC deszczow> do rzeki CieWnicy; 

3) na nabrzecach terenów usługowych dopuszcza siC budowC przył>czy 
wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 

 
§56. Teren elementarny P.S.9050.KPS powierzchnia - 0,01 ha 

1. przeznaczenie terenu Przepompownia Wcieków sanitarnych. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) zakaz budowy obiektów innych nic budynki i budowle incynieryjnych 

urz>dzeM sieciowych; 
2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu; 
2) obowi>zuje urz>dzenie zieleni izolacyjnej Wredniej, zimozielonej 

wzdłuc ogrodzenia. 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 

 

6. komunikacja Dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9040.KD.D. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych; 
2) projektowana kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków 

sanitarnych. 
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§57. Teren elementarny P.S.9051.KPS powierzchnia - 0,01 ha 

1. przeznaczenie terenu Przepompownia Wcieków sanitarnych. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) zakaz budowy obiektów innych nic budynki i budowle incynieryjnych 

urz>dzeM sieciowych; 
2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) obowi>zuje urz>dzenie zieleni izolacyjnej Wredniej, zimozielonej 
wzdłuc ogrodzenia. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja Dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9043.KD.D. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych; 
2) projektowana kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków 

sanitarnych. 
 

§ 58. Teren elementarny P.S.9052.USw powierzchnia - 1,30 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do 
akwenów ceglownych, hangary, place postojowe dla łodzi, zespół 
obsługi załogantów jednostek pływaj>cych; 

2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce funkcji podstawowej: handel, 
gastronomia, usługi rzemieWlnicze zwi>zane z turystyk> i sportami 
wodnymi, itp.; 

3) nabrzece sportowo - rekreacyjne z dostCpem ogólnym; 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy kreWlone na rysunku planu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki 

budowlanej: 50 %; 
2) maksymalna wysokoWć nowej zabudowy do gzymsu wieMcz>cego do 

8,0 m n.p.t.; 
3) dachy o parametrach dowolnych; 
4) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC 

i przebudowC nabrzeca, nabrzece typu mieszanego - utwardzone i 
naturalne; 

5) na i przy nabrzecu dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do 
cumowania jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM 
niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca sportowo - rekreacyjnego; 

6) dopuszcza siC uzdatnianie terenu poprzez złocenie na nim urobku z 
pogłCbiania akwenów lub innych mas ziemnych usuwanych b>da 
przemieszczanych w zwi>zku z realizacj> inwestycji oraz innych 
dopuszczonych materiałów. 

3. zasady parcelacji 1) zakaz parcelacji terenu; 
2) dopuszcza siC wydzielenie działek pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 

technicznych i technologicznych. 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30 % działki 

budowlanej; 
2) obowi>zuje wkomponowanie istniej>cej zieleni wysokiej 

w zagospodarowanie terenu, z mocliwoWci> wycinki istniej>cych 
drzew pod now> zabudowC i uzbrojenie terenu, obowi>zuje 
uzupełnienie zieleni w czCWci północnej terenu; 

3) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, w granicach portu 
morskiego;  
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4) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo 
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje § 6 ust. 4 pkt 
12. 

6. komunikacja 1)  dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9046.KD.D; 
2) liczbC miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM 

ustalonych w § 6 ust. 6; 
3) dostCp do terenu takce drog> wodn>. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków sanitarnych w 
oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w terenie 
P.T.9046.KD.D; 

2) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w piaskownikach 
i separatorach ropopochodnych, poprzez istniej>c> i projektowan> 
kanalizacjC deszczow> do rzeki Odry; 

3) istniej>ca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w 
nowej lokalizacji; 

4) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, 
skablowania oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 
lini> kablow> 15 kV; 

6) dopuszcza siC budowC przepompowni Wcieków sanitarnych; 
7) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji 

sanitarnej i energii elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe 
jednostek pływaj>cych. 

 
§59. Teren elementarny P.S.9053.KPS powierzchnia - 0,01 ha 

1. przeznaczenie terenu Przepompownia Wcieków sanitarnych. 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
1) zakaz budowy obiektów innych nic budynki i budowle incynieryjnych 

urz>dzeM sieciowych; 
2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów. 

3. zasady parcelacji Zakazuje siC podziału terenu z zastrzeceniem § 6 ust. 3 pkt 2 i 5. 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren objCty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku 
planu; 

2) obowi>zuje urz>dzenie zieleni izolacyjnej Wredniej, zimozielonej 
wzdłuc ogrodzenia. 

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

Teren objCty stref> ź ochrony ekspozycji. 
 

6. komunikacja Dojazd z ulicy zbiorczej o symbolu w planie P.S.9034.KD.Z. 

7. infrastruktura 
techniczna 

1) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych; 
2) projektowana kanalizacja sanitarna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków 

sanitarnych. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

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

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla gruntów nie komunalnych na terenach: P.S.9005.USw, P.S.9006.USw, P.S.9007.USw,U, 

P.S.9008.U, P.S.9009.U, P.S.9013.U, P.S.9014.U, P.S.9015.U, P.S.9019.U, P.S.9022.PUw, 

P.S.9023.PUw, P.S.9024.MW,U, P.S.9025.U, P.S.9028.U; 

2) 0% dla gruntów komunalnych na włw terenach oraz dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszą 
uchwaJąŁ 
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§ 61. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi MiastaŁ 

§ 62. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

Przewodniczący Rady: 
Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 2 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 3 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 4 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 5 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 6 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3819 ｦ Poz. 637 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz nr 7 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 8 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSkolwin - Portｬ w Szczecinie 

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

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

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

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

Nr 220, poz. 1413) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

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

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

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu 
elementarnego 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 
1 P.S.9007.USw,U Budowa studni awaryjnej.   
2 P.S.9017.MW,U Budowa studni awaryjnej. 

Skanalizowanie istniej>cego rowy melioracyjnego. 
3 P.S.9031.KPS Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

4 
P.S.9033.KD.Z 

 

Ulica zbiorcza. Odcinek ulicy StołczyMskiej i projektowany odcinek 
ulicy.  
Na odcinku ulicy od północnej granicy planu do skrzycowania z ulic> 
P.S.9038.KD.L budowa drugiej jezdni, chodnika, wydzielonej Wciecki 
rowerowej, skrzycowaM z ulicami dojazdowymi i ulic> lokaln>; na 
południowym odcinku ulicy budowa obu jezdni, chodników, 
wydzielonej Wciecki rowerowej, skrzycowaM z ulicami dojazdow> i 
lokaln> oraz odcinka wiaduktu nad torami kolejowymi;  budowa 
oWwietlenia i odwodnienia ulicy oraz urz>dzenie zieleni wysokiej i 
niskiej. 
Przepompownia Wcieków sanitarnych – do przeniesienia. 
Budowa sieci: wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
Skanalizowanie istniej>cych rowów melioracyjnych. 
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5 P.S.9034.KD.Z 
 

Ulica zbiorcza. Odcinek ulicy StołczyMskiej i projektowany odcinek 
ulicy.  
Na odcinku od skrzycowania z torami kolejowymi do  skrzycowania z 
ulic> P.S.9037.KD.L budowa obu jezdni, chodników, wydzielonej 
Wciecki rowerowej, skrzycowaM z ulicami lokalnymi oraz odcinka 
wiaduktu nad torami kolejowymi; na odcinku od skrzycowania z ulic> 
P.S.9037.KD.L do południowej granicy planu rozbiórka budynków 
znajduj>cych siC w granicach ulicy, budowa drugiej jezdni lub 
poszerzenie istniej>cej jezdni, budowa  chodnika, wydzielonej Wciecki 
rowerowej lub ci>gu pieszo-rowerowego. 
Budowa oWwietlenia i odwodnienia ulicy oraz urz>dzenie zieleni 
wysokiej i niskiej. 
Budowa studni awaryjnej. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa sieci: wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
Skanalizowanie istniej>cych rowów melioracyjnych. 

6 P.S.9035.KD.L Ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni, chodników, skrzycowania z ulic> zbiorcz> i ulicami 
lokalnymi, budowa odwodnienia i oWwietlenia ulicy, urz>dzenie zieleni 
wysokiej i niskiej. 
Budowa sieci: wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
Skanalizowanie istniej>cych rowów melioracyjnych. 
Budowa przepustu. 

7 P.S.9036.KD.L Ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych.  
Budowa jezdni, chodników, Wciecki rowerowej, skrzycowania z ulic> 
zbiorcz>; budowa odwodnienia i oWwietlenia ulicy, urz>dzenie zieleni 
wysokiej i niskiej.  
Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji deszczowej. 

8 
P.S.9037.KD.L 

Ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych – odcinek ulicy 
StołczyMskiej.  
Budowa skrzycowania z ulic> zbiorcz> P.S.9034.KD.Z i Wciecki 
rowerowej lub ci>gu pieszo-rowerowego w istniej>cej ulicy. 
Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji deszczowej. 

9 
P.S.9038.KD.L 

Ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych – odcinek ulicy 
StołczyMskiej.  
Budowa skrzycowania z ulic> zbiorcz> P.S.9033.KD.Z. 

10 
P.S.9039.KD.D 

Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych  
Budowa jezdni, chodników, odwodnienia i oWwietlenia ulicy, urz>dzenie 
zieleni wysokiej i niskiej.  
Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

11 
P.S.9040.KD.D 

Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych  
Budowa jezdni, chodników, odwodnienia i oWwietlenia ulicy, urz>dzenie 
zieleni wysokiej i niskiej. 
Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

12 
P.S.9042.KD.D 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 
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13 P.S.9043.KD.D Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych  
Budowa jezdni, chodników, odwodnienia i oWwietlenia ulicy, urz>dzenie 
zieleni wysokiej i niskiej.  
Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

14 P.S.9046.KD.D Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych  
Budowa jezdni, co najmniej jednostronnych chodników, odwodnienia i 
oWwietlenia ulicy, urz>dzenie zieleni wysokiej i niskiej.  
Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

15 P.S.9047.KD.D Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych  
Budowa jezdni i chodnika od strony zabudowy lub ci>gu pieszojezdnego, 
odwodnienia i oWwietlenia ulicy, urz>dzenie zieleni wysokiej i niskiej. 
Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

16 P.S.9048.KDW Budowa sieci: wodoci>gowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
17 P.S.9050.KPS Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

18 P.S.9051.KPS Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

19 P.S.9053.KPS Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

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

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i o ochronie `rodowiskaŁ 

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

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

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

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

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

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

poz. 586, Nr 165, poz. 1316). 

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

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta ”ŁnŁ: ｭWieloletni Program Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

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

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi 

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

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

zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie plany rozwoju 

i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 

ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

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

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, 

Nr 130, poz. 905; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 

Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316). 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIV/1110/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

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

przestrzennego ｭSkolwin Portｬ w Szczecinie 

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

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

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

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

Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

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

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

malnoprawnej prac planistycznych. 
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UCHWAIA NR XLIV/1111/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

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

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

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

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

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

Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 


