
 
UCHWAŁA NR XI/93/2015 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 

z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard 

Szczeciński dla trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 

relacji Morzyczyn - Drawski Młyn” oraz zmiany: „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, 

Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej” i „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego”” 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443 i poz. 774) uchwala się, co następuje: 

DZIAŁ I 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLI/481/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 sierpnia 

2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Stargard Szczeciński dla trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 

110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn” oraz zmiany: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, 

Podmiejskiej, Podleśnej” i „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu 

Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego””, po stwierdzeniu, że nie narusza on 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskie-

go”, przyjętego uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 

2011 r., zmienionego uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr IV/30/2015 z dnia 

3 lutego 2015 r., uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szcze-

ciński dla trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji 

Morzyczyn - Drawski Młyn” oraz zmianę: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, 

Podmiejskiej, Podleśnej” i „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Star-

gardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego””. 

2. Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię 15,8 ha, a jego granice zostały przedstawione na za-

łącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 - rysunek „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciń-

ski dla trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Morzy-

czyn - Drawski Młyn” w skali 1:1000, podzielony na 4 arkusze; 
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2) załącznik Nr 2 - rysunek zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu 

Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podle-

śnej” w skali 1:1000; 

3) załącznik Nr 3 - rysunek zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego”” w skali 1:1000; 

4) załącznik Nr 4 - wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Stargardu Szczecińskiego”; 

5) załącznik Nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

6) załącznik Nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

DZIAŁ II 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dla trasy przebiegu 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ilekroć w Dziale II jest mowa o: 

1) „linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania; 

2) „pasie technologicznym” - należy przez to rozumieć pas terenu znajdujący się w otoczeniu linii elektro-

energetycznej wysokiego napięcia 110 kV, wyznaczony granicami planu, nie szerszy niż 10 m na każdą ze 

stron od osi linii, dla którego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów; 

3) „powierzchni zabudowy” - należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną po zewnętrznym ob-

rysie najniższej kondygnacji nadziemnej lub wyższej, gdy jej obrys wykracza poza obrys kondygnacji naj-

niższej; 

4) „przeznaczeniu podstawowym” - należy przez to rozumieć przeważającą kategorię lub grupę kategorii za-

gospodarowania; 

5) „przeznaczeniu uzupełniającym” - należy przez to rozumieć kategorię lub grupę kategorii zagospodarowa-

nia, która może być realizowana jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, a także nie może unie-

możliwiać realizacji przeznaczenia podstawowego; 

6) „przepisach odrębnych” - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji ustaleń planu akty 

prawne, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z ostatecznych decyzji 

administracyjnych; 

7) „uciążliwości inwestycji” - należy przez to rozumieć oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń, ha-

łasu, wibracji i promieniowania mierzone właściwymi jednostkami, określonymi w przepisach odrębnych. 

§ 3. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zakazuje się lokalizacji budynków i nie ustala się linii zabudowy; 

2) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam; 

4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki: 

a) 90% dla wszystkich terenów oznaczonych symbolami: E, R i ZD, 

b) dla pozostałych terenów - nie ustala się. 

§ 4. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym. 

§ 5. W zakresie ochrony środowiska i przyrody: 

1) nakazuje się stosowanie rozwiązań zmniejszających emisję zanieczyszczeń i pól elektromagnetycznych do 

środowiska do poziomu określonego przepisami odrębnymi; 

2) nakazuje się, aby poziom uciążliwości inwestycji spełniał wymagania wynikające z przepisów odrębnych; 

3) nakazuje się rekultywację terenu po zakończeniu prac związanych z realizacją infrastruktury technicznej; 

4) nakazuje się zachowanie wód powierzchniowych, znajdujących się w granicach planu; 
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5) dopuszcza się utrzymanie i przebudowę kanałów i rowów melioracyjnych; 

6) nakazuje się stosowanie rozwiązań służących ochronie zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 123 „Zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów”, w granicach którego znajduje się obszar objęty 

planem. 

§ 6. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się strefy „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, oznaczone na rysunku 

planu; 

2) w granicach stref „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej: 

a) nakazuje się współdziałanie z właściwym organem ochrony zabytków w zakresie zamierzeń inwestycyj-

nych i innych zamierzeń związanych z pracami ziemnymi, 

b) nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi; 

3) nakazuje się postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku ujawnienia podczas prowadzenia 

prac budowlanych i ziemnych przedmiotu posiadającego cechy zabytku. 

§ 7. W zakresie obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych terenu objętego planem z zewnętrznym układem dróg 

publicznych i wewnętrznych; 

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległej drogi publicznej lub wewnętrznej, a także terenów 

przyległych, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) zakazuje się obsługi komunikacyjnej terenu E11 i E12 z przyległego terenu publicznej drogi głównej, ozna-

czonego symbolem KD.G1; 

4) nakazuje się lokalizację nowych obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 

lub obsługą ruchu w odległości minimalnie 25 m od krawędzi jezdni zlokalizowanej na terenie oznaczonym 

symbolem KD.G1; 

5) dopuszcza się krzyżowanie sieci infrastruktury technicznej z drogami, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) nie wyznacza się miejsc do parkowania oraz nie określa się sposobu ich realizacji. 

§ 8. W zakresie obsługi infrastrukturalnej: 

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się modernizację, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym na-

powietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV; 

3) dla linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV ustala się pas technologiczny, w którym zaka-

zuje się zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób zagrażający funkcjonowaniu linii, w tym loka-

lizacji obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych Działu II; 

4) nie określa się zasad w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną i usługi te-

letechniczne, a także zasad odprowadzania ścieków; 

5) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu lub powierzchniowo w teren, po 

uprzednim podczyszczeniu jeżeli wymagają tego przepisy odrębne; 

6) ustala się obowiązek odtworzenia lub przebudowy urządzeń melioracyjnych, jeżeli zostaną one uszkodzone 

w trakcie prac związanych z realizacją ustaleń planu. 

§ 9. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej: 

1) wskazuje się obszar szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

w granicach którego nakazuje się postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) wskazuje się obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

lub na którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego; 

3) dopuszcza się lokalizację wałów przeciwpowodziowych wraz z innymi obiektami służącymi ochronie prze-

ciwpowodziowej na terenach oznaczonych symbolami: E7, E8, E9, KDW3 i KDW4. 

§ 10. Nakazuje się postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, ustalonymi dla obszaru i terenu górni-

czego „Stargard Szczeciński I”, w granicach którego znajduje się część obszaru objętego planem, zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu. 

§ 11. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
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§ 12. Na obszarze objętym planem: 

1) nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

2) nie wyznacza się obszarów osuwania się mas ziemnych. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 13. Ustala się tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: E1, 

E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 i E21, dla których: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające: 

a) inne obiekty infrastruktury technicznej, 

b) dla terenów: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E15, E16, E17, E18, E19, E20 i E21 - działalność 

rolnicza związana z uprawą i wypasem, 

c) dla terenu E12 - działalność produkcyjno-składowa, 

d) dla terenów E13 i E14 - ogrody działkowe; 

3) dopuszczalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu; 

4) na terenach E13 i E14 dopuszcza się lokalizację altan działkowych o wysokości maksymalnie 3 m oraz na-

kazuje się stosowanie pokryć dachowych z materiałów niepalnych; 

5) na terenach E13 i E14 dopuszcza się powierzchnię zabudowy - maksymalnie 10% powierzchni terenu oraz 

intensywność zabudowy od 0 do 0,1; 

6) ustala się strefy „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej na części terenów ozna-

czonych symbolami: E11, E15, E16 i E17; 

7) ustala się, że tereny: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 i E10 znajdują się w granicach obszaru i terenu 

górniczego „Stargard Szczeciński I”. 

§ 14. Ustala się teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS, dla którego: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - wody powierzchniowe, dla których obowiązują zasady zagospoda-

rowania zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

110 kV oraz inne obiekty infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu; 

4) zakazuje się kanalizowania i przykrywania wód płynących, za wyjątkiem przejazdów na potrzeby lokaliza-

cji infrastruktury i skomunikowania terenów sąsiednich. 

§ 15. Ustala się teren ogrodów działkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZD, dla którego: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - ogrody działkowe; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - obiekty infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się powierzchnię zabudowy maksymalnie 10% powierzchni terenu; 

4) dopuszcza się intensywność zabudowy od 0 do 0,1; 

5) dopuszcza się lokalizację altan działkowych o wysokości maksymalnie 3 m oraz nakazuje się stosowanie 

pokryć dachowych z materiałów niepalnych; 

6) dopuszcza się wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu. 

§ 16. Ustala się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: R1, R2 i R3, dla których: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - działalność rolnicza związana z uprawą i wypasem; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - obiekty infrastruktury technicznej; 

3) dopuszczalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu; 

4) ustala się strefę „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej na części terenu oznaczo-

nego symbolem R1. 
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§ 17. Ustala się tereny komunikacji drogowej - drogi główne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

KD.G1 (ulica Gdyńska) i KD.G2, dla których: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - publiczne drogi główne, dla których obowiązują zasady zagospoda-

rowania zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV oraz in-

ne obiekty infrastruktury technicznej; 

3) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi, oznaczonymi na rysunku planu; 

4) dopuszczalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu. 

§ 18. Ustala się teren komunikacji drogowej - droga zbiorcza, oznaczona na rysunku planu symbolem KD.Z 

(ulica Morska), dla którego: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - publiczna droga zbiorcza, dla której obowiązują zasady zagospoda-

rowania zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV oraz in-

ne obiekty infrastruktury technicznej; 

3) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi, oznaczonymi na rysunku planu; 

4) dopuszczalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu; 

5) ustala się, że teren KD.Z znajduje się w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard Szczeciński I”. 

§ 19. Ustala się teren komunikacji drogowej - droga lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem KD.L 

(ulica Władysława Reymonta), dla którego: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - publiczna droga lokalna, dla której obowiązują zasady zagospoda-

rowania zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV oraz in-

ne obiekty infrastruktury technicznej; 

3) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi, oznaczonymi na rysunku planu; 

4) dopuszczalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu; 

5) ustala się, że teren KD.L znajduje się w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard Szczeciński I”. 

§ 20. Ustala się tereny komunikacji drogowej - drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

KD.D1 (ulica Elizy Orzeszkowej), KD.D2 (ulica Grudziądzka), KD.D3, KD.D4 i KD.D5 (ulica Źródlana), dla 

których: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - publiczne drogi dojazdowe, dla których obowiązują zasady zago-

spodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV oraz in-

ne obiekty infrastruktury technicznej; 

3) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi, oznaczonymi na rysunku planu; 

4) dopuszczalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu; 

5) ustala się, że tereny: KD.D1 i KD.D5 znajdują się w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard 

Szczeciński I”. 

§ 21. Ustala się tereny komunikacji drogowej - drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5 i KDW6, dla których: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV oraz in-

ne obiekty infrastruktury technicznej; 

3) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi, oznaczonymi na rysunku planu; 

4) dopuszczalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu; 

5) ustala się strefę „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej na części terenu oznaczo-

nego symbolem KDW6; 

6) ustala się, że tereny: KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 i KDW5 znajdują się w granicach obszaru i terenu 

górniczego „Stargard Szczeciński I”. 

§ 22. Ustala się teren drogi pieszo-rowerowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KPX, dla którego: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - droga pieszo-rowerowa; 
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2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV oraz in-

ne obiekty infrastruktury technicznej; 

3) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi, oznaczonymi na rysunku planu; 

4) dopuszczalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 45 m nad powierzchnią terenu; 

5) ustala się, że teren KPX znajduje się w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard Szczeciński I”. 

DZIAŁ III 

Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego 

dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej” 

§ 23. W „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczą-

cym terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej, uchwalonym uchwałą 

Nr XLVI/496/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 sierpnia 2006 r. (Dz. Woj. Zachod-

niopomorskiego Nr 102, poz. 1898) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 13: 

a) w ust. 1 w pkt 6 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn.”, 

b) w ust. 2 w pkt 6 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn.”, 

c) w ust. 4 w pkt 7 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn.”; 

2) w § 15: 

a) w ust. 1 w pkt 3 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn do 

zachowania, z dopuszczeniem jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy;”, 

b) w ust. 2 w pkt 3 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn do 

zachowania, z dopuszczeniem jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy;”, 

c) w ust. 12 w pkt 3 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) istniejąca w granicach terenu oznaczonego symbolem 12 KDD napowietrzna linia elektroenergetycz-

na WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn do zachowania, z dopuszczeniem jej modernizacji, 

przebudowy i rozbudowy;”, 

d) w ust. 13 w pkt 3 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) istniejąca w granicach terenu oznaczonego symbolem 13 KDD napowietrzna linia elektroenergetycz-

na WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn do zachowania, z dopuszczeniem jej modernizacji, 

przebudowy i rozbudowy;”, 

e) w ust. 18 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 

WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn do zachowania, z dopuszczeniem jej modernizacji, prze-

budowy i rozbudowy.”, 

f) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 

„19. Ustalenia dla terenu o symbolu 2KK Powierzchnia 5,68 ha: 

1) przeznaczenie terenu: istniejące tereny komunikacji kolejowej - tereny zamknięte; 

2) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 

WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn do zachowania, z dopuszczeniem jej modernizacji, 

przebudowy i rozbudowy.”; 

3) w § 16 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zasilanie liniami kablowymi SN 15 kV, 
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b) istniejąca w granicach terenu oznaczonego symbolem 7 E napowietrzna linia elektroenerge-

tyczna WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn do zachowania, z dopuszczeniem jej 

modernizacji, przebudowy i rozbudowy.”; 

4) w § 17 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 

WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn do zachowania, z dopuszczeniem jej modernizacji, prze-

budowy i rozbudowy.”; 

5) dla obszaru objętego zmianą planu zmienia się rysunek planu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

DZIAŁ IV 

Zmiana „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego”” 

§ 24. W „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego 

dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego””, uchwalonej uchwałą Nr XXXV/380/2005 Rady Miej-

skiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, 

poz. 1800 oraz z 2013 r. poz. 1861) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 30: 

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) dopuszcza się zmianę lokalizacji linii 110 kV Morzyczyn - Drawski Młyn, przy czym jej moderniza-

cja, rozbudowa i przebudowa dopuszczalna jest wyłącznie w istniejącej lokalizacji.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn.”; 

2) w § 39 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn przebiegającej przez tereny oznaczone symbolami: 

2.P, 3.P, 8.P, 11.P, 12.P, 13.P, 16.P, 17.P i 21.P;”; 

3) w § 49 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn przebiegającej przez teren oznaczony symbolem 

37.KS;”; 

4) w § 50 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn przebiegającej przez tereny oznaczone symbolami: 

60.KDZ, 63.KDZ, 64.KDZ, 65.KDL, 69.KDD, 73.KDD, 74.KDD i 79.KDD;”; 

5) dla obszaru objętego zmianą planu zmienia się rysunek planu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

DZIAŁ V 

Ustalenia końcowe 

§ 25. Dla planu miejscowego, o którym mowa w DZIALE II, ustala się stawkę służącą naliczeniu jednora-

zowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

§ 26. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia dotyczące obszaru objętego planem 

miejscowym, o którym mowa w Dziale II, a zawarte w: 

1) zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dla terenów 

projektowanych i istniejących pasów drogowych ulic klas: „Gt”, „Zt”, „Zo”, „Lg”, uchwalonej uchwałą 

Nr III/29/98 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Zachod-

niopomorskiego z 1999 r. Nr 40, poz. 650 i poz. 651); 
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2) zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącej te-

renów otwartych oznaczonych symbolem „TO”, uchwalonej uchwałą Nr IX/99/99 Rady Miejskiej w Star-

gardzie Szczecińskim z dnia 20 kwietnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 14, poz. 157). 

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Star-

gardzie Szczecińskim. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Agnieszka Ignasiak 
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MPZP przyjęty uchwałą

Nr XLVI/496/2006 Rady Miejskiej

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 29 sierpnia 2006 r.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD

SZCZECIŃSKI DLA TRASY PRZEBIEGU NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV RELACJI MORZYCZYN - DRAWSKI MŁYN

UKŁAD RYSUNKÓW

10 50250 100 m

SKALA  1:1000

UWAGA!

Cały arkusz znajduje się w granicach obszaru

i terenu górniczego "Stargard Szczeciński I"

LEGENDA

A) USTALENIA PLANU

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJĄCE

TERENY INFRASTRUKTURY

ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYMIAROWANIE

E

KD.G

KD.D

KDW

ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA

B) OZNACZENIA INFORMACYJNE

OBSZAR SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

POWODZIĄ

STREFY"W.III" OGRANICZONEJ OCHRONY ARCHEOLOGICZNO-

KONSERWATORSKIEJ - POZA GRANICAMI PLANU

10 m

GRANICE INNYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WODY POWIERZCHNIOWE

TERENY ROLNICZE

R

KD.Z

KD.L

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

ZABUDOWA POZOSTAŁA

TEREN OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

ZD

STREFY "W.III" OGRANICZONEJ OCHRONY

ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKIEJ

TEREN DROGI PIESZO - ROWEROWEJ

KPX

GRANICA OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGI GŁÓWNE

TEREN KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGA ZBIORCZA

TEREN KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGA LOKALNA

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGI DOJAZDOWE

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGI WEWNĘTRZNE

GRANICE GMIN

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO -

INWESTYCYJNE "AKWADRAT" Sp. z o.o.

mgr Jan Biernacki - główny projektant

mgr Marcin Brytan - projektant

dr Witold Andrzejczak - projektant

mgr Magdalena Biernacka - projektant

TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH

WS

OBSZAR, NA KTÓRYM PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI

JEST NISKIE I WYNOSI RAZ NA 500 LAT LUB NA KTÓRYM ISTNIEJE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA EKSTREMALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 (ARKUSZ 1)

DO UCHWAŁY NR XI/93/2015

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R.
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NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV RELACJI MORZYCZYN - DRAWSKI MŁYN

UWAGA!

Cały arkusz znajduje się w granicach obszaru

i terenu górniczego "Stargard Szczeciński I"

LEGENDA

A) USTALENIA PLANU

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJĄCE
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WYMIAROWANIE

E

KD.G

KD.D

KDW

ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA

B) OZNACZENIA INFORMACYJNE

OBSZAR SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

POWODZIĄ

STREFY"W.III" OGRANICZONEJ OCHRONY ARCHEOLOGICZNO-

KONSERWATORSKIEJ - POZA GRANICAMI PLANU

10 m
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GRANICE GMIN

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO -

INWESTYCYJNE "AKWADRAT" Sp. z o.o.

mgr Jan Biernacki - główny projektant

mgr Marcin Brytan - projektant

dr Witold Andrzejczak - projektant

mgr Magdalena Biernacka - projektant

TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH
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UKŁAD RYSUNKÓW

OBSZAR, NA KTÓRYM PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI

JEST NISKIE I WYNOSI RAZ NA 500 LAT LUB NA KTÓRYM ISTNIEJE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA EKSTREMALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 (ARKUSZ 2)

DO UCHWAŁY NR XI/93/2015

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R.
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NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV RELACJI MORZYCZYN - DRAWSKI MŁYN

UKŁAD RYSUNKÓW

LEGENDA

A) USTALENIA PLANU

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJĄCE

TERENY INFRASTRUKTURY

ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYMIAROWANIE

E

KD.G

KD.D

KDW

ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA

B) OZNACZENIA INFORMACYJNE

OBSZAR SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

POWODZIĄ

STREFY"W.III" OGRANICZONEJ OCHRONY ARCHEOLOGICZNO-

KONSERWATORSKIEJ - POZA GRANICAMI PLANU

10 m

GRANICE INNYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WODY POWIERZCHNIOWE

TERENY ROLNICZE

R

KD.Z

KD.L

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

ZABUDOWA POZOSTAŁA

TEREN OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

ZD

STREFY "W.III" OGRANICZONEJ OCHRONY

ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKIEJ

TEREN DROGI PIESZO - ROWEROWEJ

KPX

GRANICA OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGI GŁÓWNE

TEREN KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGA ZBIORCZA

TEREN KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGA LOKALNA

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGI DOJAZDOWE

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGI WEWNĘTRZNE

GRANICE GMIN

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO -

INWESTYCYJNE "AKWADRAT" Sp. z o.o.

mgr Jan Biernacki - główny projektant

mgr Marcin Brytan - projektant

dr Witold Andrzejczak - projektant

mgr Magdalena Biernacka - projektant

TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH

WS

OBSZAR, NA KTÓRYM PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI

JEST NISKIE I WYNOSI RAZ NA 500 LAT LUB NA KTÓRYM ISTNIEJE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA EKSTREMALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 (ARKUSZ 3)

DO UCHWAŁY NR XI/93/2015

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R.
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STARGARD SZCZECIŃSKI "W.III"

STANOWISKO 75, AZP 32-1051

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DLA TRASY PRZEBIEGU

NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV RELACJI MORZYCZYN - DRAWSKI MŁYN

10 50250 100 m

SKALA  1:1000

UKŁAD RYSUNKÓW

LEGENDA

A) USTALENIA PLANU

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJĄCE

TERENY INFRASTRUKTURY

ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYMIAROWANIE

E

KD.G

KD.D

KDW

ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA

B) OZNACZENIA INFORMACYJNE

OBSZAR SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

POWODZIĄ

STREFY"W.III" OGRANICZONEJ OCHRONY ARCHEOLOGICZNO-

KONSERWATORSKIEJ - POZA GRANICAMI PLANU

10 m

GRANICE INNYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WODY POWIERZCHNIOWE

TERENY ROLNICZE

R

KD.Z

KD.L

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

ZABUDOWA POZOSTAŁA

TEREN OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

ZD

STREFY "W.III" OGRANICZONEJ OCHRONY

ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKIEJ

TEREN DROGI PIESZO - ROWEROWEJ

KPX

GRANICA OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGI GŁÓWNE

TEREN KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGA ZBIORCZA

TEREN KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGA LOKALNA

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGI DOJAZDOWE

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ -

DROGI WEWNĘTRZNE

GRANICE GMIN

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO -

INWESTYCYJNE "AKWADRAT" Sp. z o.o.

mgr Jan Biernacki - główny projektant

mgr Marcin Brytan - projektant

dr Witold Andrzejczak - projektant

mgr Magdalena Biernacka - projektant

TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH

WS

OBSZAR, NA KTÓRYM PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI

JEST NISKIE I WYNOSI RAZ NA 500 LAT LUB NA KTÓRYM ISTNIEJE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA EKSTREMALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 (ARKUSZ 4)

DO UCHWAŁY NR XI/93/2015

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R.
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13KDD

1KDZ

W

N

ZI

1KK

12KDD

4UR,M

2KDL

7E

2UR,M

1UR,M

2KK

LEGENDA

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU

ZI

KDD

TEREN ZIELENI IZOLACYJNEJ

KDZ

KDL

UR,M

PROPONOWANE LINIE PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOWLANE

TERENY USŁUG RZEMIEŚLNICZYCH Z MIESZKANIAMI

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWIEJ - ULICA KLASY ZBIORCZEJ

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWIEJ - ULICE KLASY LOKALNEJ

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWIEJ - ULICE KLASY DOJAZDOWEJ

KK

TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

E

TERENY STACJI TRANSFORMATOROWYCH

ZMIANA "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO DOTYCZĄCEGO TERENU W REJONIE ULIC:

JANA MATEJKI, WOJCIECHA KOSSAKA, PODMIEJSKIEJ, PODLEŚNEJ"

10 50250 100 m

SKALA  1:1000

ISTNIEJĄCA ELEKTROENERGATYCZNA LINIA NAPOWIETRZNA WYSOKIEGO

NAPIĘCIA 110 kV WRAZ ZE STREFĄ ODDZIAŁYWANIA - DO ZACHOWANIA

WN

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XI/93/2015

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO -

INWESTYCYJNE "AKWADRAT" Sp. z o.o.

mgr Jan Biernacki - główny projektant

mgr Marcin Brytan - projektant

dr Witold Andrzejczak - projektant

mgr Magdalena Biernacka - projektant

UKŁAD RYSUNKÓW
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i

64.KDZ

65.KDL

69.KDD

74.KDD

73.KDD

60.KDZ

63.KDZ

79.KDD

37.KS

e

17.P

21.P

11.P

12.P

16.P

13.P

8.P

2.P

3.P

LEGENDA

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYCH

FUNKCJACH I RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

KS

KDD

ULICA DOJAZDOWA

GRANICE GMIN

TEREN OBSŁUGI KOMUNIKACJI

KDZ

ULICA ZBIORCZA

KDL

ULICA LOKALNA

P

ZMIANA "ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO DOTYCZACEGO TERENU W REJONIE "PARKU PRZEMYSŁOWEGO""

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,

SKŁADÓW I MAGAZYNÓW

ISTNIEJĄCA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 110 kV

e

10 50250 100 m

SKALA  1:1000

ISTNIEJĄCA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 15 kV

e

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XI/93/2015

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R.

ZALECANE LINIE PODZIAŁU WEWNĘTRZENEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO -

INWESTYCYJNE "AKWADRAT" Sp. z o.o.

mgr Jan Biernacki - główny projektant

mgr Marcin Brytan - projektant

dr Witold Andrzejczak - projektant

mgr Magdalena Biernacka - projektant

UKŁAD RYSUNKÓW
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LEGENDA:

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

WYRYS ZE "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO"

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR XI/93/2015

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R.

N
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/93/2015 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 29 września 2015 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443 i poz. 774) rozstrzyga się, co następuje: 

Do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dla trasy 

przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski 

Młyn” oraz zmiany: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego 

dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej” i „Zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu 

w rejonie „Parku Przemysłowego”” wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 9 lipca 2015 roku do 

7 sierpnia 2015 roku, nie wniesiono w wyznaczonym do dnia 21 sierpnia 2015 roku terminie żadnych uwag. 

W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/93/2015 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 29 września 2015 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443 i poz. 774) rozstrzyga się, co następuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, z późniejszymi zmianami), zadanie własne gminy. 

§ 2. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dla trasy przebiegu 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn” oraz 

zmiana: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego 

terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej” i „Zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Par-

ku Przemysłowego”” nie wprowadzają nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do 

zadań własnych gminy oraz zadań realizowanych wspólnie przez gminę i inne podmioty. 
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