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UCHWAIA NR XLIV/1113/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭWarszewo - Kredowaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭWarszewo - Kredowa 2ｬ. 

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

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

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

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

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

§ 1. Zg“dnie z uchwaJą Nr XXIV/622/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia d“ s”“rządzania zmiany Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “siedla ｭWar-

szewo-Kredowaｬ w Szczecinie ”“d nazwą ｭWarszewo-Kredowa 2ｬ, zmieni“nej uchwaJą Nr XXXI/780/09 

Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r., ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze Studium uwarunk“waL 
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecin (uchwaJa XXVIIIł706ł08 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
ｭWarszewo-Kredowa 2ｬ w Szczecinie, na obszarze osiedla Warszewo, zwany dalej planem.ｬ 

2. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “kre`la rysunek w skali 1: 1000, skJadający się z arkuszy 1, 2, 
zwany dalej rysunkiem ”lanu, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecin 
(uchwaJa XXVIIIł706ł08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 list“”ada 2008 r.) stan“wi zaJącznik nr 2, będą-
cy integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. R“zstrzygnięcia “ s”“s“bie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“wania stan“wią zaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

5. R“zstrzygnięcia “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu stan“wią zaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 

§ 2. W uchwale Nr XIIIł347ł07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 wrze`nia 2007 r. w”r“wadza się na-

stę”ujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) P.W.3003.ZP pow. 0,722;ｬ 
2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ1Ł Obszar ”lanu ”“dziel“ny jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych PŁWŁ3011ŁMN,U, 
P.W.3025.MN,U, P.W.3046.MN,U, P.W.3051.MW,U, P.W.3052.U,M, P.W.3054.KD.D, P.W.3060.KD.G, 

PŁWŁ3102ŁZłWS, PŁWŁ3103ŁKŚŁŚ wystę”ują wydzielenia wewnętrzne, dla których ustal“n“ “drębne 
zasady zagospodarowania terenu.ｬ 

3) w § 5 ust. 1 po pkt 21 d“daje się pkt 22, pkt 23, pkt 24 w brzmieniu: 

ｭ22) zbi“r“wisk“ r“`linn“`ci - naturalne, ”óJnaturalne lub antr“”“geniczne wiel“gatunk“we sku”ienie 
r“`lin “ ”“d“bnych wymaganiach siedlisk“wych;ｬ 

ｭ23) d“stę” “gólny - d“stę” d“ terenu (“biektu) nie limit“wany wadnymi “graniczeniami ”“dmi“to-

wymi (”“wszechny) ani ”rzedmi“t“wymi, w szczególn“`ci “gr“dzeniami, biletami wstę”u, cza-

sem d“stę”u, it”Ł;ｬ 

ｭ24) d“stę” ”ubliczny - d“stę” d“ terenu (“biektu) limit“wany tylk“ “graniczeniami ”rzedmi“t“wymi, 

tjŁ wymagający s”eJnienia “kre`l“nych warunków “ charakterze “rganizacyjnym lub finans“wym, 
n”Ł d“stę” tylk“ w ustal“nych g“dzinach, bilety wstę”uŁｬ 

4) w § 6 ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

ｭ5a) w caJ“`ci tereny: PŁWŁ3001ŁMN,U, PŁWŁ3002ŁMN,U, PŁWŁ3003.ZP, P.W.3004.ZN, P.W.3005.MN,U, 

P.W.3006.MN,U, P.W.3007.MN,U, P.W.3008.MN,U, P.W.3009.MN,U, P.W.3010.MN,U, 
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P.W.3011.MN,U, P.W.3012.ZP, P.W.3013.MN,U, P.W.3014.MN,U, P.W.3031.E, 

P.W.3032.Z/WS, P.W.3033.MN,U, P.W.3034.U,M, P.W.3036.MN,U P.W.3037.KS, 

P.W.3038.MN,U, P.W.3039.E, P.W.3040.U, P.W.3041.E, P.W.3042.KSP,U, P.W.3043.MN,U, 

P.W.3044.MN,U, P.W.3045.MN,U, P.W.3047.MN,U, P.W.3048.MN,U, P.W.3049.MN,U, 

P.W.3050.MN,U, P.W.3051.MW,U P.W.3052.U,M, P.W.3053.E, P.W.3055.KDW, 

P.W.3056.KDW, P.W.3057.ZP/WS, P.W.3058.ZP/WS, P.W.3062.KD.L, P.W.3063.KDW, 

P.W.3064.KDW, P.W.3065.KDW, P.W.3066.KD.L, P.W.3067.KDW, P.W.3080.KD.L, 

P.W.3081.KDW, P.W.3082.MN,U, P.W.3083.KDW, P.W.3084.KDW, P.W.3085.KD.D, 

P.W.3086.KDW, P.W.3087.KDW, P.W.3088.KD.D, P.W.3089.KDW, P.W.3090.KDW, 

P.W.3091.KDW, P.W.3092.KDW, P.W.3093.KD.L, P.W.3094.KD.D, P.W.3095.KD.D, 

P.W.3098.U,M, P.W.3099.KD.L, P.W.3102.Z/WS, P.W.3103.KD.D, P.W.3104.E, P.W.3105.E, 

P.W.3107.KDW, P.W.3108.E, P.W.3109.E, P.W.3110.E, P.W.3115.E, P.W.3116.E, 

P.W.3118.KPS;ｬ 
5) w § 6 ust. 6 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 11 “trzymują brzmienie: 

ｭ2) za“”atrzenie w w“dę z istniejącej i ”r“jekt“wanej sieci w“d“ciąg“wej “ `rednicy 100 mm-

180 mm i ”r“jekt“wanych magistrali w“d“ciąg“wych “ `rednicach: 400 mm - 500 mm w ulicy 

Zagórskieg“Ł Istniejące i ”r“jekt“wane sieci zasilane będą z istniejącej magistrali w“d“ciąg“wej 
o `rednicy 600 mm w ulicy Iącznej;ｬ 

ｭ4) “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych d“ istniejącej i ”r“jekt“wanej kanalizacji sanitarnej “ `rednicy 
0,2 - 0,3 m “raz istniejącej kanalizacji sanitarnej “ `rednicy 0,4 m w ulicach: P“znaLskiej, Szcze-

ciLskiej, ŚuLskiejŁ Z czę`ci wsch“dniej terenu `cieki “d”r“wadzane będą d“ ”r“jekt“wanej kana-

lizacji sanitarnej “ `rednicy 0,2 - 0,3 m w ulicach: Zagórskieg“, WkrzaLskiej z “d”r“wadzeniem 
d“ k“lekt“ra “góln“s”Jawneg“ w ulicy Bandurskieg“ w zlewni ”“m”“wni `cieków ｭGrabówｬ;ｬ 

ｭ5) “d”r“wadzanie wód “”ad“wych d“ istniejącej i ”r“jekt“wanej kanalizacji deszcz“wej ”“”rzez ko-

lekt“r deszcz“wy “ `rednicy 0,5 - 0,6 m w ulicy P“znaLskiej, SzczeciLskiej d“ cieku Sienniczka, 
cieku Grzęziniec ”“ ”“dczyszczeniu w separatorze;ｬ 

ｭ6) za“”atrzenie w gaz z istniejącej i ”r“jekt“wanej sieci gaz“wej `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 25 mm 

- 200 mm, zasilanej z istniejącej magistrali gaz“wej `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy: 500 mm 

w ulicy Kredowej i 300 mm w ulicy Zagórskieg“;ｬ 
ｭ11) “bsJuga telek“munikacyjna z istniejących i ”r“jekt“wanych linii kabl“wych;ｬ 

6) w § 6 ust. 6 po pkt 14 d“daje się pkt 15, pkt 16, pkt 17 w brzmieniu: 

ｭ15) dla n“w“ realiz“wanej zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej d“”uszcza się, d“ czasu realizacji: 

a) kanalizacji sanitarnej w ulicach, “d”r“wadzenie `cieków sanitarnych d“ indywidualnych i lo-

kalnych zbi“rników bez“d”Jyw“wych, 
b) kanalizacji deszcz“wej w ulicach, “d”r“wadzenie wód deszcz“wych d“ indywidualnych 

zbi“rników um“wliwiających gr“madzenie wód “”ad“wych;ｬ 

ｭ16) d“”uszcza się zmianę ”rzekr“jów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszcz“wej;ｬ 
ｭ17) ustala się minimalne `rednice sieci r“zdzielczych uzbr“jenia terenu: sieć gaz“wa 25 mm, sieć 

w“d“ciąg“wa 90 mm, kanalizacja `ciek“wa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m.ｬ 
7) § 9 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ§ 9. Teren elementarny P.W.3003.ZPｬ 
8) w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL “ charakterze naturalnym;ｬ 
9) w § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) d“”uszcza się l“kalizację `ciewki edukacyjn“-ekologicznej.ｬ 

10) w § 9 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 “trzymują brzmienie: 
ｭ2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 90% ”“wierzchni terenu elementar-

nego;ｬ 

ｭ3) ustala się “chr“nę ”rzyr“dniczą terenu stan“wiąceg“ “tulinę uwytku ek“l“giczneg“ ｭStawek przy 

ul. _ródle`nejｬ, dla któreg“ zakazuje się: 
a) d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą “chr“nie ”rzyr“dy, 

w tym “chr“nie uwytku ek“l“giczneg“ ｭStawek przy ul. _ródle`nejｫ, 
b) ”rzegradzania terenu uniem“wliwiająceg“ sw“b“dną migrację zwierząt, 
c) nasadzenia krzewów, w tym wyw“”J“tów, na ”rzedJuweniu granic ”“między nieruch“m“`cia-

mi Ś“l“mitów “d nr 2 do nr 20, 

d) uszkadzania i zanieczyszczania gleby.ｬ 

11) w § 9 ust. 3 uchyla się pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 6, pkt 7; 
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12) w § 9 ust. 3 pkt 3, pkt 4, pkt 8, pkt 9 “trzymują brzmienie: 
ｭ3) nasadzenia zieleni “raz jej urządzenie muszą nawiązywać d“ s”ecyfiki zbi“r“wiska r“`linn“`ci 

w terenie PŁWŁ3004ŁZN,który jest “bjęty “chr“ną ”rawną;ｬ 
ｭ4) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania 

tymczas“weg“ z wyjątkiem `ciewki edukacyjn“-ekologicznej;ｬ 

ｭ8) zakazuje się l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, z wyjątkiem trzech stan“wisk posto-

j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych bez”“`redni“ wzdJuw terenu PŁWŁ3099ŁKŚŁL;ｬ 
ｭ9) zakazuje się zabud“wy terenu, l“kalizacji reklam, realizacji sieci inwynieryjnych i nasadzeL drzew;ｬ 

13) w § 9 ust. 4 po pkt 1 d“daje się pkt 2 w brzmieniu: 

ｭ2) ustala się ”ubliczny lub “gólny d“stę” d“ terenuŁｬ 
14) w § 9 ust. 5 uchyla się pkt 3; 

15) w § 9 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

dowy w nowej lokalizacji.ｬ 
16) w § 9 ust. 6 uchyla się pkt 2; 

17) w § 11 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji.ｬ 
18) w § 13 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji.ｬ 
19) w § 19 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm wraz ze strefą k“ntr“l“waną, “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.ｬ 
20) w § 20 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm wraz ze strefą k“ntr“l“waną, “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.ｬ 
21) w § 21 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) kanalizacja deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w no-

wej lokalizacji.ｬ 
22) w § 26 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm wraz ze strefą k“ntr“l“waną, “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.ｬ 
23) w § 29 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm wraz ze strefą k“ntr“l“waną, “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.ｬ 
24) w § 30 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) istniejąca stacja redukcyjna gazu 1-go stopnia do zachowania z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy i remontu.ｬ 
25) w § 31 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) kablowa linia elektroenergetyczna 15 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy w nowej lokalizacji.ｬ 
26) w § 33 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
27) w § 34 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
28) w § 35 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
29) w § 36 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
30) w § 38 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
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31) w § 41 ust. 6 pkt 2, pkt 3 “trzymują brzmienie: 
ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
32) w § 42 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
33) w § 43 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
34) w § 44 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
35) w § 46 ust. 6 pkt 2, pkt 3 “trzymują brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
36) w § 48 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu i budowy w nowej lokalizacji;ｬ 
37) w § 49 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
38) w § 50 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
39) w § 51 ust. 6 pkt 2, pkt 3 “trzymują brzmienie: 

ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu i budowy w nowej lokalizacji;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii oznaczone na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
40) w § 52 ust. 6 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 “trzymują brzmienie: 

ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu i budowy w nowej lokalizacji;ｬ 
ｭ3) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu i budowy w nowej lokalizacji;ｬ 
ｭ4) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy w nowej lokalizacji;ｬ 
ｭ5) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ6) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
41) w § 53 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu i budowy w nowej lokalizacji.ｬ 

42) w § 54 ust. 6 pkt 2, pkt 3 “trzymują brzmienie: 
ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 500 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu i budowy w nowej lokalizacji;ｬ 

ｭ3) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy w nowej lokalizacji.ｬ 
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43) w § 55 ust. 6 pkt 2, pkt 3, pkt 4 “trzymują brzmienie: 
ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 500 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu i budowy w nowej lokalizacji;ｬ 

ｭ3) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu i budowy w nowej lokalizacji;ｬ 

ｭ4) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy w nowej lokalizacji.ｬ 
44) w § 58 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
45) w § 59 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
46) w § 60 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa;ｬ 

47) w § 61 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna “raz kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.ｬ 
48) w § 62 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna “raz kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.ｬ 
49) w § 63 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ciek wodny z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
50) w § 64 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ciek wodny z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
51) w § 65 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
52) w § 66 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

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

nie elementarnym;ｬ 
ｭ2) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;ｬ 
ｭ3) cieki “raz rów meli“racyjny ”rzebiegające w liniach regulacyjnych ulicy PŁWŁ3060ŁKŚŁG d“ ska-

nalizowania (przepust);ｬ 
ｭ4) gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm wraz ze strefą k“ntr“l“waną “znacz“ne na ry-

sunku planu z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ5) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ6) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
53) w § 67 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna z d“”uszczeniem ”rzebu-

dowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ4) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym.ｬ 
54) w § 68 ust. 6 pkt 1, pkt 2, “trzymują brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.ｬ 
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55) w § 69 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna “raz kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.ｬ 
56) w § 70 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna “raz kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.ｬ 
57) w § 71 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) sieć w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowej sieci 

w terenie elementarnym;ｬ 
58) w § 72 ust. 6 pkt 1, pkt 2 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna, kanaliza-

cja deszczowa;ｬ 
59) w § 73 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm ze strefą k“ntr“l“waną “znacz“ne na rysunku 

planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
60) w § 74 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa.ｬ 

61) w § 75 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna “raz kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym.ｬ 
62) w § 77 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa.ｬ 

63) w § 78 ust. 6 pkt 1, pkt 2 “trzymują brzmienie: 
ｭ1) projekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;ｬ 
ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym.ｬ 
64) w § 79 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym.ｬ 
65) w § 80 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;ｬ 
ｭ2) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym.ｬ 
66) w § 82 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm ze strefą k“ntr“l“waną “znacz“ne na rysunku 
planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 

67) w § 84 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5 “trzymują brzmienie: 
ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym;ｬ 
ｭ5) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa.ｬ 
68) w § 85 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
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ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym;ｬ 
ｭ3) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa.ｬ 
69) w § 86 ust. 6 pkt 1, pkt 2 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym;ｬ 
ｭ2) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 

sanitarna, rur“ciąg tJ“czny `cieków, kanalizacja deszcz“waŁｬ 
70) w § 90 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nie elementarnym;ｬ 
71) w § 91 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa.ｬ 

72) w § 93 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 “trzymują brzmienie: 
ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ3) d“”uszcza się bud“wę sieci: gaz“wej, elektr“energetycznej, telek“munikacyjnej “raz kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej;ｬ 
73) w § 94 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa i elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ4) ”r“jekt“wana sieć: gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja sanitarna, kana-

lizacja deszczowa.ｬ 
74) w § 95 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa i elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;ｬ 
ｭ3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii 
oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 

75) w § 96 ust. 6 pkt 1, pkt 2 “trzymują brzmienie: 
ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) gaz“ciągi `rednieg“ ci`nienia “ `rednicach 500 i 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu;ｬ 
76) w § 97 ust. 6 pkt 1, pkt 2 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;ｬ 
77) w § 98 ust. 6 pkt 1, pkt 2 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa “raz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu;ｬ 
78) w § 99 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 4 “trzymują brzmienie: 

ｭ1) sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;ｬ 
ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ4) ”r“jekt“wana sieć: elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa.ｬ 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa Zach“dni“pomorskiego Nr 25 ｦ 3526 ｦ Poz. 565 

 

79) w § 100 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa;ｬ 

80) w § 101 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa;ｬ 

81) w § 102 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa;ｬ 

82) w § 103 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w tere-

nach elementarnych ulic.ｬ 
83) w § 104 ust. 6 pkt 2, pkt 3 “trzymują brzmienie: 

ｭ2) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy w nowej lokalizacji;ｬ 
ｭ3) zbiornik wodny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 

84) w § 105 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja deszcz“waŁｬ 
85) w § 108 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddziaJywania linii “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
86) w § 109 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) ”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja deszcz“waŁｬ 
87) w § 109 ust. 6 po pkt 1 d“daje się pkt 2 w brzmieniu: 

ｭ2) d“”uszcza się bud“wę kanalizacji sanitarnejŁｬ 
88) w § 111 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) istniejąca w“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
89) w § 112 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm wraz ze strefą k“ntr“l“waną “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
90) w § 113 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia “ `rednicy 300 mm wraz ze strefą k“ntr“l“waną “znacz“ne na ry-

sunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
91) w § 114 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) istniejąca w“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
92) w § 115 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) istniejąca w“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
ｭ2) sieć w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej 

lokalizacji.ｬ 

93) w § 116 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) istniejąca w“ln“ st“jąca stacja transf“rmatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
94) w § 118 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) istniejąca w“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;ｬ 
95) w § 121 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) istniejąca w“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.ｬ 
96) p“z“staJe ustalenia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Prezydent“wi Miasta SzczecinŁ 

§ 4. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa Zach“dni“”“m“rskieg“ i ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej gminyŁ 

 

Przew“dniczący Rady: 
Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1 

d“ uchwaJy Nr XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa Zach“dni“pomorskiego Nr 25 ｦ 3528 ｦ Poz. 565 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz nr 2 

d“ uchwaJy Nr XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413) “kre`la się nastę”ujący s”“sób realizacji “raz zasady finans“wania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminyŁ 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
mieszkaLców stan“wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. “ sam“rządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) - zadania wJasne gminyŁ 

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

1) trakt“wane jak“ zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii r“zgraniczających ”“szczególnych ulic, 

w tym ”rzebud“wę ulicy wraz z “`wietleniem, uzbr“jeniem ”“dziemnym, `ciewkami r“wer“wymi, zie-

lenią i “d”“wiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliw“`ć w r“zumieniu ”rze-

”isów “ “chr“nie `r“d“wiska; 

2) inwestycje realizowane sam“dzielnie zl“kaliz“wane w lub ”“za liniami r“zgraniczającymi ulicŁ 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu 
elementarnego 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu/opis inwestycji 

1 2 3 

1. P.W.3060.KD.G 
 

Projektowana ulica główna ł>cz>ca ulicC DuMsk> z Szos> Polsk>. 
Budowa ulicy dwujezdniowej, z obustronnymi chodnikami, 
wydzielon> Wcieck> rowerow>, szpalerami drzew i ekranami 
akustycznymi od strony zabudowy mieszkaniowej oraz budowa 
skrzycowania skrzycowaM z ulicami zbiorczymi – P.W.3061.KD.Z 
i projektowan> ulic> przebiegaj>c> wzdłuc wschodniej granicy 
planu, poza jego obszarem, lokalnymi P.W.3062.KD.L, 
P.W.3066.KD.L, P.W.3078.KD.L i P.W.3079.KD.L, a takce 
wł>czeM - dopuszcza siC skrzycowania o niepełnych wlotach – ulic: 
lokalnej P.W.3071.KD.L i dojazdowej P.W.3068.KD.Dś mocliwa 
lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów i urz>dzenie 
przystanków w rejonie skrzycowaM. Budowa oWwietlenia i 
odwodnienia ulicy. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przepust dla cieku wodnego oraz 
kanalizacja rowu melioracyjnego. 
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2. P.W.3061.KD.Z 
 

Projektowana ulica zbiorcza miCdzyosiedlowa, dla obsługi osiedli 
północnych. Budowa ulicy jednojezdniowej z obustronnymi 
chodnikami, wydzielon> Wcieck> rowerow> i wydzielonym 
torowiskiem tramwajowym od skrzycowania z projektowan> ulic> 
zbiorcz> przebiegaj>c> wzdłuc wschodniej granicy planu do pCtli 
tramwajowej w rejonie skrzycowania z ulic> Zagórskiegoś budowa 
skrzycowaM z ulicami lokalnymi P.W.3078.KD.L i P.W.3093.KD.L 
a takce – ewentualnie – wł>czenia ulicy dojazdowej 
P.W.3096.KD.Dś urz>dzenie zieleni ulicznej, w tym szpalerów 
drzew. Mocliwa lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów i 
urz>dzenie przystanków w rejonie skrzycowaM. Budowa oWwietlenia 
i odwodnienia ulicy.  
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

3. P.W.3062.KD.L Ulica PodbórzaMska – ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 
Przebudowa istniej>cej ulicyŚ budowa jezdni i chodników oraz 
wydzielonej Wciecki rowerowej lub ci>gu pieszo-rowerowego, 
urz>dzenie zieleni ulicznej. Mocliwa lokalizacja zatok 
przystankowych dla autobusów. Budowa oWwietlenia i odwodnienia 
ulicy.  
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

4. P.W.3066.KD.L Ulica Kredowa – ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 
Przebudowa istniej>cej ulicyŚ budowa jezdni, obustronnych 
chodników, wydzielonej Wciecki rowerowej lub ci>gu pieszo-
rowerowego, urz>dzenie zieleni ulicznej. Mocliwa lokalizacja zatok 
przystankowych dla autobusów. Budowa oWwietlenia i odwodnienia 
ulicy. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5. P.W.3071.KD.L Projektowana ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni i chodników, urz>dzenie zieleni ulicznej, budowa 
odwodnienia i oWwietlenia ulicy. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

6. P.W.3072.KD.L Ulice Urlopowa i Białej Mewy, ulica lokalna dla obsługi terenów 
przyległych. Budowa jezdni, obustronnych chodników,  urz>dzenie 
zieleni ulicznej. Budowa oWwietlenia i odwodnienia ulicy. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

7. P.W.3078.KD.L Ulica Kredowa – ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 
Przebudowa istniej>cej ulicyŚ budowa jezdni, obustronnych 
chodników, wydzielonej Wciecki rowerowej lub ci>gu pieszo-
rowerowego, urz>dzenie zieleni ulicznej. Mocliwa lokalizacja zatok 
przystankowych dla autobusów. Budowa oWwietlenia i odwodnienia 
ulicy. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 
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8. P.W.3079.KD.L Projektowana ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni (szer. jezdni – 7,0m) i chodników, urz>dzenie zieleni 
ulicznej, budowa oWwietlenia i odwodnienia ulicy. Mocliwa 
lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów i urz>dzenie 
przystanków. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

9. P.W.3080.KD.L Projektowana ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni i chodników, urz>dzenie zieleni ulicznej, budowa 
oWwietlenia i odwodnienia ulicy.  
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. Przepust dla cieku wodnego. Przebudowa 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

10. P.W.3093.KD.L Ulica Zagórskiego - ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. 
Przebudowa istniej>cej ulicyŚ budowa jezdni i chodników, 
urz>dzenie zieleni ulicznej, budowa oWwietlenia i odwodnienia ulicy.  
Budowa sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Przepust dla cieku wodnego. 

11. P.W.3099.KD.L Ulica VródleWna (cz. zachodnia) - ulica lokalna dla obsługi terenów 
przyległych. Budowa jezdni i chodników,  urz>dzenie zieleni 
ulicznej, Wciecki rowerowej lub ci>gu pieszo-rowerowego, budowa 
oWwietlenia i odwodnienia ulicy.  
UwagaŚ czCWć pasa terenu przeznaczonego pod ulicC lokaln> lecy 
poza granicami planu. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, elektroenergetycznej, kanalizacji 
deszczowej. 

12. P.W.3054.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni, parkingów przyulicznych i chodników, urz>dzenie 
zieleni – w tym skweru stanowi>cego wydzielenie wewnCtrzne w 
terenie ulicy, budowa oWwietlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza 
siC realizacjC ulicy w formie ci>gu pieszo-jezdnego. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

13. P.W.3068.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni i chodników, urz>dzenie zieleni ulicznej, budowa 
oWwietlenia i odwodnienia ulicy.  
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

14. P.W.3074.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni i chodników, urz>dzenie zieleni ulicznej, budowa 
oWwietlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza siC realizacjC ulicy 
w formie ci>gu pieszo-jezdnego. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 
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15. P.W.3085.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni i chodników, urz>dzenie zieleni ulicznej, budowa 
oWwietlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza siC realizacjC ulicy 
w formie ci>gu pieszo-jezdnego.  
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

16. P.W.3088.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni i chodników, urz>dzenie zieleni ulicznej, budowa 
oWwietlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza siC realizacjC ulicy 
w formie ci>gu pieszo-jezdnego. 
Budowa sieci: gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. 

17. P.W.3094.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni i chodników, urz>dzenie zieleni ulicznej, budowa 
oWwietlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza siC realizacjC ulicy w 
formie ci>gu pieszo-jezdnego. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

18. P.W.3095.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni i chodników, urz>dzenie zieleni stanowi>cej element 
kompozycji wzdłuc ci>gu ulicznego, budowa oWwietlenia i 
odwodnienia ulicy. Dopuszcza siC realizacjC ulicy w formie ci>gu 
pieszo-jezdnego. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

19. P.W.3096.KD.D Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 
Budowa jezdni, parkingów przyulicznych i chodników, urz>dzenie 
zieleni stanowi>cej element kompozycji wzdłuc ci>gu ulicznego, 
budowa oWwietlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza siC realizacjC 
ulicy w formie ci>gu pieszo-jezdnego. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

20. P.W.3103.KD.D Ulica VródleWna (czCWć wschodnia) -  ulica dojazdowa dla obsługi 
terenów przyległych. Budowa ulicy w formie ci>gu pieszo- 
jezdnego, urz>dzenie zieleni, budowa oWwietlenia i odwodnienia 
ulicy. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, elektroenergetycznej, kanalizacji 
deszczowej. 

21. P.W.3059.KM Budowa pCtli autobusowej (o co najmniej dwóch peronach)  
z urz>dzeniami towarzysz>cymi, urz>dzenie zieleni, budowa 
odwodnienia i oWwietlenia. 

22. P.W.3037.KS Budowa parkingu dla samochodów osobowych, urz>dzenie zieleni 
towarzysz>cej, budowa odwodnienia i oWwietlenia parkingu. 

23. P.W.3073.KDW 
 

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV. 
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

24. P.W.3084.KDW Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 
25. P.W.3087.KDW Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV. 
26. P.W.3091.KDW 

P.W.3092.KDW 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV. 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa Zach“dni“pomorskiego Nr 25 ｦ 3534 ｦ Poz. 565 

 

27. P.W.3031.E 
P.W.3039.E 
P.W.3041.E 
P.W.3053.E 
P.W.3104.E 
P.W.3111.E 
P.W.3113.E 
P.W.3114.E 
P.W.3116.E 

Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV zasilanej lini> kablow>. 

28. P.W.3015.MN,U Przebudowa kanalizacji deszczowej. 
29. P.W.3018.US/E,U,MZ Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV zasilanej lini> kablow>. 

Kanalizacja rowu melioracyjnego. 
30. P.W.3019.MW,U Kanalizacja rowu melioracyjnego. 
31. P.W.3027.MN,U 

P.W.3028.MN,U 
P.W.3029.MN,U 
P.W.3030.MN,U 
P.W.3032.Z/WS 
P.W.3035.U,MZ 
P.W.3036.MN,U 
P.W.3037.KS 
P.W.3038.MN,U 
P.W.3040.U 
P.W.3043.MN,U 
P.W.3046.MN,U 
P.W.3097.MW,U 

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV. 

32. P.W.3118.KPS 
 

Przepompownia Wcieków sanitarnych. 

33. P.W.3052.U,M. 1.U,M Budowa kanalizacji sanitarnej. 

 

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

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ 
ustawą ”raw“ bud“wlane, ustawą “ zamówieniach ”ublicznych, sam“rządzie gminnym, g“s”“darce ko-

munalnej i “ “chr“nie `r“d“wiskaŁ 

2. S”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się 
”“stę”em techniczn“ - technologicznym, zg“dnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki 
(“kre`l“nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw“ “chr“ny `r“d“wiska Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z ”óuniejszymi zmianami), “ ile nie stan“wi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gaz“wych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
“kre`l“ne w § 2 realiz“wane będą w s”“sób “kre`l“ny w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

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

4. Realizacja i finans“wanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególni“nych 
w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

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

tarnych wskazanych w § 2 finans“wane będą ”rzez budwet miasta lub na ”“dstawie ”“r“zumieL z innymi 
podmiotami. 
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2. Zadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finans“wane będą na ”“dstawie art. 15 ust. 1 ustawy “ zbi“r“wym za“”atrzeniu w w“dę 
i zbi“r“wym “d”r“wadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, 

z ”óuniejszymi zmianami), ze `r“dków wJasnych ”rzedsiębi“rstwa w“d“ciąg“w“-kanalizacyjnego, w opar-

ciu o uchwalane przez Radę Miasta wiel“letnie ”lany r“zw“ju i m“dernizacji urządzeL w“d“ciąg“wych 
i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie bud“wy sieci energetycznych, cie”J“wniczych “bjętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finans“wane będą na ”“dstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XLIV/1113/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 1 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭWarszewo - Kredowaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭWarszewo - Kredowa 2ｬ 

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, c“ nastę”uje: 

d“ ”r“jektu ”lanu, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu z ”r“gn“zą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-

d“wisk“ nie wniesi“n“ uwag, zg“dnie z wykazem uwag stan“wiącym integralną czę`ć d“kumentacji f“r-

malnoprawnej prac planistycznych. 
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UCHWAIA NR XLIV/1114/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 1 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭStoJczyn-Polickaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭStoJczyn-Policka 2ｬ. 

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

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

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

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

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

§ 1. Zg“dnie z uchwaJą XXIVł624ł08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 li”ca 2008 r. w sprawie przy-

stą”ienia d“ s”“rządzania zmiany Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ terenu ｭSt“Jczyn-

Polickaｬ w Szczecinie ”“d nazwą ｭSt“Jczyn-Policka 2ｬ, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze Studium uwarun-

k“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecin (uchwaJa XXVIIIł706ł08 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzen-

nego ｭSt“Jczyn-Policka 2ｬ w Szczecinie, na “bszarze “siedla St“Jczyn, zwany dalej ”lanemŁｬ 


