
 
UCHWAŁA NR VIII/62/2015 

RADY MIASTA SZCZECINEK 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 199), Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr L/455/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 czerwca 2014 roku, w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szcze-

cinku, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta Szczecinek, przyjętego uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 

2011 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku, obej-

mujący obszary położone w Szczecinku o powierzchni 2,73 ha, stanowiące w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku, uchwalonym uchwałą Nr VIII/65/2011 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 28 marca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1037), zmienioną 

uchwałą Nr LII/474/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 września 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego, poz. 3963), tereny oznaczone symbolami: 19 MN, 43 MN i 44 ZL, oznaczone na rysunku planu 

w skali 1: 1000. 

2. Przedmiotem planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek planu - stanowiący załącznik nr 1a i 1b; 

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - sta-

nowiący załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych - stanowiące załącznik nr 4. 

4. Na rysunku planu ustalono następujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego planem; 

2) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-

spodarowania; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne. 

5. Ustala się podział obszarów, o których mowa w § 1 ust. 1 na tereny oznaczone symbolami 1.MN i 2.MN. 
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6. Oznaczenia cyfrowe występujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter po-

rządkowy. 

7. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z przepisami obowią-

zującymi w dniu uchwalenia planu. 

Rozdział 2 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 

§ 2. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN, 2.MN: 

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady podziału geodezyjnego: 

a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane, przy zapewnieniu minimalnej po-

wierzchni 0,08 ha, 

b) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji 

obiektów infrastruktury technicznej o łącznej powierzchni nie większej niż 0,02 ha na każdym terenie, 

c) dopuszcza się wydzielenie dojazdów o szerokości nie mniejszej niż 6 m, służących skomunikowaniu 

działek budowlanych z drogami publicznymi; 

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a budynki usługowe, garażowe, go-

spodarcze lub garażowo-gospodarcze, 

c) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a i b budynki infrastruktury technicz-

nej lokalizowane na działkach budowlanych, o których mowa w pkt 2 lit. b, 

d) budynki usługowe, o których mowa w lit. b winny posiadać łączną powierzchnię użytkową nie większą 

niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej, 

e) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, b i c, wszelkie obiekty takie jak: 

obiekty małej architektury, altany, wiaty, pomosty, kładki, obiekty infrastruktury technicznej itp., stano-

wiące uzupełnienie lub wzbogacające zagospodarowanie terenów, albo służące obsłudze innych terenów, 

f) wysokość budynków: 

- do 12,0 m - w przypadku budynków mieszkalnych lub usługowych, 

- do 5,5 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b i c, 

g) wysokości obiektów budowlanych innych niż budynki, altany i wiaty, nie mogą mieć charakteru domi-

nującego oraz przekraczać wysokości budynków na danym terenie, przy czym obiekty takie jak: maszty, 

anteny itp., montowane na dachach, nie mogą być wyższe niż 3 m, 

h) wysokość altan lub wiat nie może przekroczyć 4 m, a powierzchnia w rzucie poziomym wyznaczona 

przez skrajne krawędzie zadaszenia - 25 m², przy czym, dopuszcza się nie więcej niż po dwa tego typu 

obiekty na działkę budowlaną, 

i) liczba kondygnacji nadziemnych: 

- do trzech, przy czym trzecia kondygnacja winna znajdować się w poddaszu - w przypadku budynków 

mieszkalnych lub usługowych, 

- jedna - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b i c, 

j) geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci pod kątem 45° lub mniejszym, 

k) powierzchnia zabudowy - rozumiana jako suma powierzchni wszystkich budynków na działce budowla-

nej, mierzona po obrysie ścian zewnętrznych, w tym również po obrysie części budynków nadwieszo-

nych ponad poziom terenu, bez części zajętych przez zabudowane schody, pochylnie, rampy, tarasy itp.: 

- nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- do 100% - w przypadku działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b, 

l) dopuszcza się stosowanie dowolnych wskaźników minimalnej powierzchni zabudowy, 

z uwzględnieniem wskaźników określonych w lit. k, 

m) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 

- nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- nie wymaga się - w przypadku działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b, 
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n) linie zabudowy nieprzekraczalne, wyznaczające najmniejszą dopuszczalną odległość budynków, altan 

i wiat, z wyłączeniem budynków infrastruktury technicznej, od linii rozgraniczających - zgodnie z ry-

sunkiem planu, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne 

jak: balkon, wykusz, schody wejściowe, gzyms, okap dachu, rynna, ocieplenie oraz inne elementy o wy-

sięgu nie większym niż 1,5 m, z uwzględnieniem lit. o, 

o) budynki mieszkalne, należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 5 m, od granicy działek przezna-

czonych na dojazdy, o których mowa w pkt 2 lit. c, 

p) budynki garażowe, gospodarcze, garażowo-gospodarcze i usługowe należy sytuować w odległości nie 

mniejszej niż 10 m od linii zabudowy, przy czym, dopuszcza się ich lokalizację przy granicach działek 

budowlanych lub w odległości 1,5 m od nich, 

r) zakaz skupu i składowania surowców wtórnych, obsługi pojazdów mechanicznych, lokalizacji usług 

handlu hurtowego, 

s) zakaz składowania lub ekspozycji wszelkich materiałów związanych z działalnością usługową poza bu-

dynkami, 

t) zakaz umieszczania reklam o łącznej powierzchni większej niż 1 m² na działkę budowlaną, 

u) zakaz lokalizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń z prefabrykatów betonowych lub o wysokości 

większej niż 1,8 m, 

w) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, chyba, że względy techniczne lub 

technologiczne uniemożliwiają inny sposób lokalizacji; 

4) ustalenia w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenu - dopusz-

cza się lokalizację obiektów tymczasowych na analogicznych zasadach jak dla innego rodzaju obiektów 

budowlanych; 

5) zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) zakaz prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określo-

nych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, 

b) stosowanie w celach grzewczych technologii zapewniających obniżenie emisji substancji szkodliwych, 

w tym między innymi benzo(a)pirenu i pyłu PM10, 

c) z uwagi na położenie w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” obowiązują 

rygory określone w przepisach odrębnych; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

b) odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem lit. c, 

c) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych systemem kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo, 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub ze źródeł indywidualnych, 

e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze źródeł indywidualnych, 

f) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych, w technologiach minimalizujących wskaźniki emisji 

gazów i pyłów, opartych o paliwa lub inne źródła energii, w tym odnawialne, 

g) zaopatrzenie w łącza telefoniczne, telewizji kablowej i inne, w zależności od potrzeb, 

h) dopuszcza się dowolne kształtowanie parametrów technicznych infrastruktury, jej budowę, przebudowę 

i rozbudowę i zmiany kierunków obsługi terenów, 

i) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w granicach terenów; 

7) obsługa komunikacyjna: 

a) dostęp do drogi publicznej - do przyległych dróg publicznych (poza planem), 

b) parkowanie pojazdów - należy zagwarantować co najmniej dwa stanowiska postojowe na każdy lokal 

mieszkalny, a także jedno stanowisko postojowe na każde rozpoczęte: 

- 30 m² powierzchni usług handlu, 

- 50 m² powierzchni usług innych niż handel, 

przy czym, na potrzeby nowych lokali lub budynków usługowych o powierzchni usług co najmniej 100 m² 

należy zagwarantować co najmniej jedno stanowisko postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkin-

gowe usytuowane na działce budowlanej w sposób pozwalający na optymalny dostęp do budynków; 

8) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0%. 
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Rozdział 3 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 3. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty leśne LsV o powierzchni 0,1776 ha, za zgodą Mar-

szałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr WRiR-I.7151.5.2015.EN z dnia 20 lutego 2015 r. 

§ 4. Nie podejmuje się, poza wymienionymi w rozdziale II, ustaleń w zakresie, o którym mowa w art. 15 

ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 199) z uwagi na ich niewystępowanie. 

§ 5. W granicach planu traci moc uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1037), zmieniona uchwałą Nr LII/474/2014 Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” 

w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 3963). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta 

 

Katarzyna Dudź 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr VIII/62/2015 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 30 kwietnia 2015 roku 

w sprawie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Trzesieka II” w Szczecinku 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, 

co następuje : 

Na podstawie oświadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II" w Szczecinku, 

wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 13 marca 2015 r. do 2 kwietnia 2015 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 4 

do uchwały Nr VIII/62/2015 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 30 kwietnia 2015 roku 

w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Trzesieka II” w Szczecinku 

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 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, 

co następuje : 

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Trzesieka II” w Szczecinku wynika, że realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ponoszenia kosztów z budżetu 

Miasta Szczecinek na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są zadaniami 

własnymi gminy. 
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