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UCHWAIA NR XIII/103/2011 

 RAŚY GMINY SIAWNO 

 z dnia 7 listopada 2011 r. 

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy SJawno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. 

w s”rawie ”rzyjęciałuchwalenia wieloletniego ”rogramu gos”odarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy SJawno na lata 2ŃŃ7-2011. 

Na podstawie: - art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

”raw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. 

Nr 31, poz. 266; z ”óuniejszymi zmianami); - na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 

z ”óuniejszymi zmianami), Rada Gminy SJawno uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy SJawno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyję-
ciałuchwalenia wieloletniego ”rogramu gos”odarowania mieszkaniowym zasobem Gminy SJawno na lata 
2007-2011., § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: ｭza lokale mieszkalne wynajmowane na czas 

nieokre`lonyｬŁ PozostaJe bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy SJawno. 

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

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Marta HoJowata 
3146

 

3147 
3147 

UCHWAIA NR XI/103/2011 

 RADY GMINY STARGARD SźCźśCIKSKI 

 z dnia 28 ”audziernika 2Ń11 r. 

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Li”nik, 
gmina Stargard SzczeciLski. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Stargard SzczeciLski 
uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

USTALśNIA WSTĘPNś 

RozdziaJ ń 

PRZEDMIOT I ZAKRES PLANU 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVIIIł131ł08 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 13 czerwca 

2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego w obrębie Li”nik, ”rzyjętego uchwaJą Nr XIII/104/03 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 

30 grudnia 2003 r. (Dz. U. Województwa źachodnio”omorskiego Nr 7, poz. 138), po stwierdzeniu zgod-

no`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Stargard 
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SzczeciLski ”rzyjętego uchwaJą Nr XIIIł78ł07 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 28 grudnia 

2007 r., zmienionego uchwaJą Nr VI/41/11 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 31 marca 2011 r., 

uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w obrębie Li”nik, o Jącznej 
powierzchni 125 ha, zwaną dalej ”lanemŁ 

2Ł Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów rolniczych na cele zabudowy produkcyjnej przemy-

sJowej nieuciąwliwej i skJadowo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjnąŁ 

3Ł Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu - stanowiący zaJączniki Nr od 1 do 4 do niniejszej uchwaJy; 
2) wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Stargard 

SzczeciLski - stanowiący zaJącznik Nr 5 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące zaJącznik 

Nr 6 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące zaJącznik 
Nr 7 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar ”oJowony w obrębie ewidencyjnym Li”nik, gmina Stargard SzczeciLskiŁ 

2Ł Granice ”lanu ustala rysunek ”lanu, stanowiący zaJączniki Nr od 1 do 4 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Plan reguluje: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 
7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeL-
stwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
12) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4Ł Na obszarze objętym ”lanem ustala się nastę”ujące kategorie ”rzeznaczenia terenów, zdefiniowane 

w ustaleniach dla terenów elementarnych: 

1) tereny budowlane: 

a) PS - tereny produkcyjno - skJadowe, 
b) PS/U - tereny produkcyjno - skJadowo, usJugowe, 
c) TT - tereny techniczne; 

2) tereny niebudowlane: ZN - tereny zieleni chronionej, ZD - tereny ogrodów dziaJkowych; 
3) tereny komunikacji: 

a) KD - tereny komunikacji drogowej, 

b) KK - tereny infrastruktury kolejowej. 

RozdziaJ 2 

GIÓWNś źASAŚY KONSTRUKCJI USTALśK PLANU 

§ 3. 1Ł Ustalenia tekstu ”lanu skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL ogólnych dotyczących caJego obszaru objętego ”lanem; 
3) ustaleL dotyczących wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych; 
4) ustaleL koLcowychŁ 

2Ł Śo ”oszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie ”oziomy ustaleLŁ 
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3Ł Przebieg linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”oda-

rowania dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt osi linii z rysunku planu. 

4. W czę`ci graficznej tereny elementarne i ich wydzielenia wewnętrzne, do których odnoszą się 
ustalenia dotyczące ”oszczególnych terenów elementarnych, oznaczone są symbolami okre`lającymi: 

1) symbol kategorii przeznaczenia terenu oraz kolejny numer terenu elementarnego np.: PS.06, dla wy-

dzielenia wewnętrznego np.: PS.06/1; 

2) kolejny numer terenu elementarnego komunikacji drogowej oraz symbol kategorii przeznaczenia terenu 

np.: 01ŁKŚŁź, dla wydzielenia wewnętrznego np.: 01/1.KD.Z. 

§ 4. Ilekroć w uchwale wystę”uje termin: 

1) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, wzdJuw której nalewy lokalizować `ciany 
frontowe budynków - linia ta nie dotyczy podziemnych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej oraz 
czę`ci budynków znajdujących się caJkowicie ”oniwej ”oziomu terenu; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą lokalizacja budynków jest 
niedopuszczalna - linia ta nie dotyczy ”odziemnych czę`ci budynków znajdujących się caJkowicie ”o-

niwej ”oziomu terenu; 

3) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｭPZｬ - nalewy ”rzez to rozumieć stosunek ”owierzchni zabudowy do 
caJkowitej ”owierzchni terenu dziaJki budowlanej; 

4) wskaunik intensywno`ci zabudowy ｭIZｬ - nalewy ”rzez to rozumieć stosunek ”owierzchni caJkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej dziaJce budowlanej do 
”owierzchni terenu dziaJki budowlanej; 

5) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej ｭTZｬ - nalewy ”rzez to rozumieć stosunek ”owierzchni 
biologicznie czynnej do caJkowitej ”owierzchni terenu dziaJki budowlanej; 

6) wysoko`ć zabudowy ｭHZｬ - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć zabudowy mierzoną od ”oziomu terenu 

”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonego ”unktu ”rzekrycia budynku; 
7) linie rozgraniczające tereny elementarne - nalewy ”rzez to rozumieć linie rozdzielające tereny o równych 

funkcjach lub równych zasadach zagos”odarowania ustalonych w planie - stanowią one obowiązujące 
linie podziaJów geodezyjnych; 

8) linie rozgraniczające czę`ci terenów elementarnych tzwŁ wydzielenia wewnętrzne - nalewy ”rzez to 
rozumieć linie wydzielające czę`ci terenu elementarnego, wskazane w ustaleniach dotyczących ”o-

szczególnych terenów elementarnych - stanowią one do”uszczalne linie ”odziaJów geodezyjnych; 
9) linie ”odziaJu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ustalone w ”lanie linie ”rojektowanego ”odziaJu terenu 

na dziaJki - linie te okre`lone są jako: 
a) do”uszczalne linie ”odziaJu terenu - okre`lające do”uszczenie takiego ”odziaJu terenu jako do-

”uszczalnego, bez konieczno`ci jego ”rze”rowadzenia, 
b) obowiązujące linie ”odziaJu terenu - okre`lające zobowiązanie do ”rze”rowadzenia lub utrzymania 

istniejącego ”odziaJu zgodnego z tą linią; 
10) kategoria przeznaczenia terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenie dominującej funkcji oraz zasad 

i standardów zagos”odarowania terenu - okre`lenie w ”lanie kategorii ”rzeznaczenia terenów stanowi 
ustalenie obowiązującej struktury funkcjonalno - przestrzennej. 

ŚźIAI II 

USTALśNIA OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA ŚOTYCźĄCś źASAŚ źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO, 
INWESTOWANIA I źACHOWANIA IAŚU PRźśSTRźśNNśGO 

§ 5. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki dotyczące zabu-

dowy i zagos”odarowania terenu regulują ustalenia dla terenów elementarnychŁ 

§ 6. 1Ł Stosowanie okre`lonego w planie prawa zabudowy i zagospodarowania terenu jest dopusz-

czalne jedynie w takich granicach, w jakich ze względu na ilo`ć, ”oJowenie, rozmiary lub uciąwliwo`ć nie 
”owoduje to ograniczenia mowliwo`ci do”uszczonego w ”lanie uwytkowania innych terenów, w szczegól-

no`ci terenów sąsiednichŁ 

2Ł źe względu na ochronę standardu zagos”odarowania terenu ustala się, we niezalewnie od ”ozosta-

Jych ustaleL ”lanu oraz s”eJnienia wymagaL wynikających z ”rze”isów odrębnych ”odjęcie do”uszczonej 
planem zabudowy i zagos”odarowania terenu jest do”uszczalne ”od warunkiem za”ewnienia obsJugi ko-

munikacyjnej oraz zaopatrzenia w niezbędne mediaŁ 
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§ 7. 1. W granicach planu jako przestrzenie ”ubliczne ustala się tereny komunikacjiŁ 

2Ł źasady zagos”odarowania ”rzestrzeni ”ublicznych regulują ustalenia dla ”oszczególnych terenów 
elementarnych. 

§ 8. 1Ł Realizacja nowych inwestycji lub rozbudowa bez dokonania korekty ”odziaJów ”arcelacyjnych 
dotyczących linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu oraz obowiązujących linii ”odziaJu te-

renu jest niedopuszczalna. 

2. W ”rzy”adku objęcia terenu PSŁ01, inwestycją której za”otrzebowanie terenu ”rzekracza ”o-

wierzchnię terenu elementarnego PSŁ01 do”uszcza się ”oJączenie terenów elementarnych: PSŁ01 i kolej-

no, w miarę ”otrzeb terenów PSŁ03, PSŁ04, PSŁ05, PSŁ06 oraz PSłUŁ02, wraz z obsJugującymi te tereny 
ulicami 03ŁKŚŁL, 04ŁKŚŁŚ, 05ŁKŚŁŚ, 06ŁKŚŁŚ, ”od warunkiem s”eJnienia warunków zabudowy i zago-

s”odarowania terenu okre`lonych dla terenu elementarnego PSŁ01Ł 

3Ł Na terenie objętym ”lanem nie ustala się terenów objętych obowiązkiem ”rze”rowadzenia scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

§ 9. 1. Do czasu zgodnego z planem zagospodarowania terenu dopuszcza się utrzymanie jego dotych-

czasowego zagospodarowania i uwytkowaniaŁ 

2Ł Na terenie objętym ”lanem do”uszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych wyJącznie w miej-

scach i zgodnie z zasadami okre`lonymi dla ”oszczególnych terenów elementarnychŁ 

3. Przed udostę”nieniem terenu dla celów inwestycyjnych nalewy ”rzenie`ć ”oza teren dziaJek budow-

lanych, w linie rozgraniczające ulic, wszystkie istniejące sieci uzbrojenia ”odziemnego, za wyjątkiem sieci 
obsJugujących wyJącznie daną nieruchomo`ć, lub teren sąsiednich nieruchomo`ciŁ 

§ 10. 1Ł Śla wszelkich inwestycji na terenach objętych ”lanem nalewy za”ewnić w granicach wJasnej 
dziaJki od”owiednią, ze względu na funkcję i wielko`ć obiektu, ilo`ć miejsc ”ostojowychŁ 

2Ł Lokalizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana uwytkowania terenu, jest 
uwarunkowana umieszczeniem na terenie nieruchomo`ci niezbędnej dla ”rawidJowego funkcjonowania 
ilo`ci miejsc ”ostojowych, to jest: 

1) 1 miejsce ”ostojowe na kawde 25 m² ogólnodostę”nej ”owierzchni uwytkowej lokalu handlowego lub 

usJugowego; 
2) 1 miejsce ”ostojowe na kawde 10 miejsc siedzących w lokalach gastronomicznych; 

3) 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych. 

3. Realizacja inwestycji bez zapewnienia ustalonej w planie liczby miejsc parkingowych jest niedo-

puszczalna. 

§ 11. 1Ł Niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej nalewy ”rzewidzieć na wy”adek awarii, za”ew-

nienie ciągJo`ci dostaw wody ”itnej ze uródeJ zastę”czych dla ludno`ci cywilnej oraz wody do likwidacji 
skaweL i do celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

2Ł Lokalizację studni ”ublicznych do awaryjnego zao”atrzenia ludno`ci w wodę do”uszcza się na te-

renie ZN.08 oraz na terenie PS/U.02. 

3Ł Lokalizacja obiektów budowlanych ”owinna odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci 
zgodnie z wymogami obrony cywilnej, okre`lonymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 12. 1Ł Na terenach oznaczonych symbolami: PS oraz PSłU do”uszcza się umieszczanie reklam zwią-
zanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią na danej dziaJceŁ 

2Ł Na ”ozostaJych terenach, nie wymienionych w ust. 1, nie do”uszcza się umieszczania reklamŁ 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA ŚOTYCźĄCś źASAŚ OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYRODY 

§ 13. 1Ł Teren objęty ”lanem ”oJowony jest na obszarze GJównego źbiornika Wód Podziemnych 123 - 
zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów, na którym wyklucza się realizacje inwestycji mogących 
s”owodować zanieczyszczenie wód ”odziemnych, na terenie tym niezalewnie od ustaleL niniejszego ”lanu 
obowiązują ograniczenia uwytkowania terenu wynikające z prze”isów odrębnychŁ 

2Ł Teren objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze górniczym ustanowionym dla zJowa wód termalnych 

w utworach jury dolnej, w”rowadzonym roz”orządzeniem Nr 09/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r., zmie-

nionym Śecyzją Ministra _rodowiska z dnia 3 lutego 2009 r., na terenie tym niezalewnie od ustaleL niniej-

szego ”lanu obowiązują ograniczenia uwytkowania terenu wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 
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3. Teren w czę`ci wskazanej na rysunku ”lanu lewy w sąsiedztwie strefy ochrony ”o`redniej ze-

wnętrznej ujęcia wody podziemnej ｭLipnikｬ (Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lipca 

1997 r., znak: OSB-8/6226/8a/97, bezterminowa). 

4Ł Teren objęty ”lanem graniczy ze strefą ”o`redniej ochrony ujęcia wody ”owierzchniowej ｭMied-

wieｬ, ustanowiona roz”orządzeniem Nr 10ł2005 Śyrektora Regionalnego źarządu Gos”odarki Wodnej 
w Szczecinie. 

5Ł Na terenie objętym ”lanem nie wystę”ują tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz za-

growone osuwaniem się mas ziemnychŁ 

6Ł Obejmuje się ochroną teren oznaczony symbolem źNŁ08 stanowiący element gminnego systemu 
terenów zielonychŁ 

§ 14. 1Ł Na terenie objętym ”lanem, w miejscach okre`lonych na rysunku ”lanu ustala się strefy ｭW.III.ｬ 
ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu inter-

wencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa ｭW.III.ｬ obejmuje 

stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiejŁ 

2. Na terenie stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obo-

wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 
z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 
RozdziaJ 3 

USTALśNIA ŚOTYCźĄCś źASAŚ MOŚśRNIźACJI, ROźBUŚOWY I BUŚOWY SYSTśMÓW 
KOMUNIKACYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. ObsJugę komunikacyjną terenu ustala się z ulic ukJadu: 

1) podstawowego: 01.KD.Z, 02.KD.Z i 03.KD.L; 

2) obsJugującego: 04ŁKŚŁŚ, 05ŁKŚŁŚ, 06ŁKŚŁŚ, 07ŁKŚŁŚ, 08ŁKŚW oraz z terenów infrastruktury kole-

jowej: 09.KK i 10.KK. 

§ 16. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w energię elektryczną: 

1) zachowuje sie istniejące linie na”owietrzne WN i ustala strefy ograniczonego uwytkowania o szeroko-

`ci 40 m - po 20 m w obie strony od osi linii; w obszarach tych do”uszcza się okresowe ”rzebywanie 
ludzi związane z ”rowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej oraz zabudowę i zagospodarowanie okre-

`lone dla ”oszczególnych terenów elementarnych ”od warunkiem s”eJnienia rygorów wynikających 

z ”rze”isów odrębnych oraz za”ewnienia mowliwo`ci dostę”u do linii elektroenergetycznych niezbęd-

nego dla ich eksploatacji i remontów, 
2) w granicach ustalonych stref ograniczonego uwytkowania do”uszcza się rozbudowę linii elektroener-

getycznych WN. 

3) zasilenie obiektów ustala się z istniejących i rozbudowywanych sieci wysokiego, `redniego i niskiego 

na”ięcia lokalizowanych w liniach rozgraniczających ulic; 
4) dla ”otrzeb obsJugi terenów ”rzemysJowych i produkcyjno - skJadowych ustala się lokalizację stacji 

transformatorowych na terenach oznaczonych symbolami TT.07 i TT.09; 

5) w miarę ”otrzeb odbiorców do”uszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych na wszystkich 
wskazanych w planie terenach budowlanych w miejscach okre`lonych obowiązującymi i nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy, 

6) ustala się zakaz ”rowadzenia nowo ”rojektowanych sieci elektroenergetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia jako sieci na”owietrznych, 
7) istniejące odcinki na”owietrznych linii elektroenergetycznych SN i NN, kolidujące z terenami przezna-

czanymi ”od ”lanowaną zabudowę ”rzeznacza się do ”rzebudowy na linie kablowe ukJadane w liniach 

rozgraniczających ulic 

§ 17. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w gaz: 

1) zasilanie obiektów ustala się z ”rojektowanych sieci gazowych `redniego i niskiego ci`nienia lokali-
zowanych w liniach rozgraniczających ulic; 
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2) lokalizację stacji redukcyjno - ”omiarowych do”uszcza się na terenach oznaczonych symbolami TTŁ07 

i TTŁ09, oraz dla ”otrzeb wJasnych ”oszczególnych odbiorców na ”oszczególnych terenach elemen-

tarnych, w granicach okre`lonych liniami zabudowy; 
3) dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych. 

§ 18. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w cie”Jo: 

1) zasilanie obiektów ustala się z ”rojektowanych sieci cie”Jowniczych lokalizowanych w liniach rozgra-

niczających ulic; 
2) do”uszcza się stosowanie indywidualnych uródeJ cie”Ja; 
3) ”rowadzenia nadziemnych sieci cie”Jowniczych do”uszcza się wyJącznie w granicach terenów ozna-

czonych symbolami PS. 

§ 19. Ustala się nastę”ujące zasady lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) do”uszcza się utrzymanie istniejącej i rozbudowę sieci telefonicznej z wykorzystaniem kanalizacji te-

lekomunikacyjnej realizowanej w liniach rozgraniczających ulic; 
2) ustala się zakaz ”rowadzenia na”owietrznych sieci telekomunikacyjnych; 

§ 20. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w wodę: 

1) ustala się zao”atrzenie w wodę z istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczających ulic oraz z ujęć lokalnych; 

2) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia ”owarów ustala się z hydrantów zlokalizowanych 
wzdJuw wszystkich ulic wyznaczonych w planie; 

3) studnie nie eks”loatowane nalewy zlikwidowaćŁ 

§ 21. Ustala się nastę”ujące zasady od”rowadzenia wód o”adowych, `cieków i usuwania od”adów: 

1) ustala się zasadę stosowania rozdzielczego ukJadu kanalizacyjnego; 
2) ustala się wymóg ”odJączenia zabudowy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - do cza-

su realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do”uszcza się od”rowadzanie `cieków socjalno - bytowych do 

indywidualnych zbiorników wybieralnych, 
3) wody opadowe z terenów komunikacji nalewy od”rowadzać bez”o`rednio do ”rojektowanej kanalizacji 

deszczowej lub poprzez zbiorniki retencyjne zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolami 

TT.07 i TT.09; 

4) na terenie objętym ”lanem wystę”ują urządzenia melioracji szczegóJowej, nalewy zachować ich drow-
no`ć, wJa`ciwy stan techniczny oraz kierunek od”Jywu wody; 

5) wyloty kolektorów deszczowych wy”osawyć w urządzenia ”odczyszczające ty”u se”aratory i pia-

skowniki, dopuszcza sie odprowadzenie wód o”adowych z terenów komunikacji do gruntu wyJącznie 
po ich oczyszczeniu; 

6) do”uszcza się od”rowadzanie `cieków technologicznych do gminnego systemu kanalizacji jedynie ”o 
ich wstę”nym oczyszczeniu; 

7) ustala się zasadę wstę”nej segregacji od”adów i usuwanie ich zgodnie z zasadami ”rzyjętymi na te-

renie gminy; 

8) ustala się lokalizowanie `mietników indywidualnie na terenie kawdej ”osesjiŁ 
ŚźIAI III 

USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW śLśMśNTARNYCH 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW PROŚUKCYJNO - SKIAŚOWYCH 

§ 22. 1. Tereny produkcyjno - skJadowe PS przeznacza się na cele funkcji ”rodukcyjnej i skJadowej, 
której uciąwliwo`ć zamyka się w granicach wJasnej nieruchomo`ciŁ Na terenach tych do”uszcza się lokali-
zowanie wszelkich zakJadów ”rodukcyjnych, obiektów magazynowych, hurtowni i centrów logistycznychŁ 

2. Na terenach produkcyjno - skJadowych do”uszcza się, jako uzu”eJnienie funkcji ”odstawowej, lo-

kalizowanie: 

1) obiektów ”rodukcyjnych i magazynowych dla ”otrzeb zakJadów o uciąwliwo`ci ograniczonej do granic 

ustalonego w planie terenu elementarnego; 

2) obiektów usJugowych, biurowych oraz sJuwących celom socjalnym i zdrowotnym związanych wyJącz-

nie z funkcjonowaniem zakJadów; 
3) garawy i miejsc ”ostojowych dla ”otrzeb wJasnych, na wJasnej dziaJce; 
4) ogólnodostę”nych miejsc ”ostojowych; 
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5) obiektów ”omocniczych sJuwących zao”atrzeniu w elektryczno`ć, gaz, cie”Jo, wodę, oraz od”rowa-

dzających `cieki; 
6) doj`ć i dojazdów; 
7) zieleni urządzonej; 
8) bocznic kolejowych. 

3. Na terenach produkcyjno - skJadowych nie do”uszcza się lokalizowania budynków i lokali miesz-

kalnych. 

4. Na terenach produkcyjno - skJadowych nie do”uszcza się koncentrowania obiektów budowlanych 

i elementów zagos”odarowania, je`li ze względu na ilo`ć, ”oJowenie, rozmiary lub ”owodowaną uciąwli-
wo`ć mogJyby ograniczać lub uniemowliwiać funkcjonowanie tych terenówŁ źastrzewenie to obowiązuje 
takwe w ”rzy”adku zmian uwytkowania lub rozbudowy istniejących obiektówŁ 

5Ł Inne uwytkowanie terenu ”oza ustalonym dla kategorii terenów ”rodukcyjno - skJadowych jest nie-

dopuszczalne. 

6. Na terenie ”lanu wyznacza się nastę”ujące tereny ”rodukcyjno - skJadowe: PS.01, PS.03, PS.04, 

PS.05, PS.06, PS.011, dla których ustalono szczegóJowe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady 

ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu, zasady obsJugi inwynieryjnej oraz ograniczenia sto-

sowania ustaleL dotyczących danej kategorii ”rzeznaczenia terenu od”owiednio do warunków wynikają-
cych z konkretnych lokalizacji. 

§ 23. Śla terenów: PSŁ01 o powierzchni 24,15 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren lokalizacji obiektów ”rodukcyjno - skJadowych; 
2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) ”odziaJ geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się zmianę s”osobu ”odziaJu ”od warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

dziaJki budowlanej 50 000 m², szeroko`ci frontu dziaJki minimum 200,0 m, kąta ”oJowenia granic 
dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 80÷90º oraz za”ewnienia bez”o`redniego dostę”u do 
drogi publicznej; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) do”uszczalny maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) do”uszczalny maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,30, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw HZ = 15,0 m, 

e) do”uszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeL technologicznych lokalizowanych w granicach 

okre`lonych liniami zabudowy oraz akcentów architektonicznych lokalizowanych w miejscu wska-

zanym na rysunku planu o wysoko`ci do 20,0 m, 

f) forma zabudowy ws”óJczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakJadu, 
g) lokalizacja zabudowy dopuszczalna w odlegJo`ci minimum 20,0 m od granicy terenów kolejo-

wych, 20,0 m od linii rozgraniczających ulice dojazdowe, 40,0 m od linii rozgraniczających ulice 
lokalne oraz 60,0 m od linii rozgraniczających ulice zbiorcze, 

h) do”uszcza się cofnięcie od obowiązującej linii zabudowy czę`ci budynku o dJugo`ci do 1ł3 dJugo-

`ci elewacji frontowej, 
i) dachy ”Jaskie, ”óJ”Jaskie o kącie nachylenia do 30º lub Jukowe, 
j) ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do 2,0 m, zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL beto-

nowych; 

4) zasady obsJugi inwynieryjnej terenu - obsJuga komunikacyjna i inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w ulicach; 

5) warunki ochrony: na czę`ci terenu wskazanej na rysunku ”lanu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia okre`lone w § 14. 

§ 24. Dla terenu PS.03 o powierzchni 4,42 ha, terenu PS.04 o powierzchni 4,04 ha oraz terenu PS.05 

o powierzchni 4,24 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren lokalizacji obiektów ”rodukcyjno - skJadowych, 
2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) ”odziaJ geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 
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b) do”uszcza się zmianę s”osobu ”odziaJu ”od warunkiem zachowania minimalnej ”owierzchni dziaJki 
budowlanej 3 000 m², szeroko`ci frontu dziaJki minimum 50,0 m, kąta ”oJowenia granic dziaJek 

w stosunku do ”asa drogowego 80÷90º oraz za”ewnienia bez”o`redniego dostę”u do drogi ”u-

blicznej lub wskazanej w ”lanie ogólnodostę”nej drogi wewnętrznej; 
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) do”uszczalny maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) do”uszczalny maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,30, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw HZ = 15,0 m, 

e) do”uszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeL technologicznych lokalizowanych w granicach 

okre`lonych liniami zabudowy oraz akcentów architektonicznych lokalizowanych w miejscu wska-

zanym na rysunku planu o wysoko`ci do 20,0 m, 

f) forma zabudowy ws”óJczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakJadu, 
g) do”uszcza się cofnięcie od obowiązującej linii zabudowy czę`ci budynku o dJugo`ci do 1ł3 dJugo-

`ci elewacji frontowej, 
h) dachy ”Jaskie, ”óJ”Jaskie o kącie nachylenia do 30º lub Jukowe; 
i) ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do 2,0 m, zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL beto-

nowych; 

4) zasady obsJugi inwynieryjnej terenu - obsJuga komunikacyjna i inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w ulicach; 

5) warunki ochrony: na czę`ci terenu wskazanej na rysunku ”lanu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia okre`lone w § 14. 

§ 25. Dla terenu PS.06 o powierzchni 20,44 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren lokalizacji obiektów ”rodukcyjno - skJadowych, 
a) teren lokalizacji obiektów ”rodukcyjno - skJadowych 

b) na terenie wydzielenia wewnętrznego PSŁ06ł1 ustala się wymóg zachowania ”asa zalesienia ”eJ-
niącego funkcję zieleni izolacyjnej; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) ”odziaJ geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się zmianę s”osobu ”odziaJu ”od warunkiem zachowania minimalnej ”owierzchni 

dziaJki budowlanej 50 000 m², szeroko`ci frontu dziaJki minimum 200,0 m, kąta ”oJowenia granic 
dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 80÷90º oraz za”ewnienia bez”o`redniego dostę”u do 
drogi publicznej; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) do”uszczalny maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy PZ= 0,20, 

b) do”uszczalny maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy IZ= 0,60, 

c) minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,50; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw HZ = 15,0 m, 

e) do”uszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeL technologicznych o wysoko`ci do 20,0 m, 

f) forma zabudowy ws”óJczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakJadu, 
g) dachy ”Jaskie, ”óJ”Jaskie o kącie nachylenia do 30º lub Jukowe, 
h) ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do 2,0 m, zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL beto-

nowych; 

4) zasady obsJugi inwynieryjnej terenu - obsJuga komunikacyjna i inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w ulicach; 

§ 26. Śla terenów: PSŁ11 o powierzchni 6,35 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren lokalizacji obiektów ”rodukcyjno - skJadowych; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu - do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od warunkiem zachowania mini-

malnej ”owierzchni dziaJki budowlanej 2 500 m², szeroko`ci frontu dziaJki minimum 50,0 m, kąta ”o-

Jowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 80÷90º oraz za”ewnienia bez”o`redniego do-

stę”u do drogi ”ublicznej; 
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) do”uszczalny maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,20, 
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d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw HZ = 15,0 m, 

e) do”uszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeL technologicznych o wysoko`ci do 20,0 m, 

f) forma zabudowy ws”óJczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakJadu, 
g) dachy ”Jaskie, ”óJ”Jaskie o kącie nachylenia do 30º lub Jukowe, 
h) ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do 2,0 m, zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL beto-

nowych; 

4) zasady obsJugi inwynieryjnej terenu - obsJuga komunikacyjna i inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w sąsiednich ulicach; 
RozdziaJ 2 

USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW PROŚUKCYJNO - SKIAŚOWO - USIUGOWYCH 

§ 27. 1. Tereny produkcyjno - skJadowo - usJugowe PSłU ”rzeznacza się na cele funkcji ”rodukcyjnej, 
skJadowej i usJugowej, której uciąwliwo`ć zamyka się w granicach wJasnej nieruchomo`ciŁ Na terenach 

tych do”uszcza się lokalizowanie wszelkich zakJadów ”rodukcyjnych, obiektów magazynowych, hurtowni 
i centrów logistycznychŁ 

2. Na terenach produkcyjno - skJadowo - usJugowych do”uszcza się, jako uzu”eJnienie funkcji ”od-

stawowej, lokalizowanie: 

1) obiektów handlowych; 
2) obiektów ”rodukcyjnych i magazynowych dla ”otrzeb zakJadów o uciąwliwo`ci ograniczonej do granic 

ustalonego w planie terenu elementarnego; 

3) obiektów usJugowych, biurowych oraz sJuwących celom socjalnym i zdrowotnym związanych wyJącz-

nie z funkcjonowaniem zakJadów; 
4) garawy i miejsc ”ostojowych dla ”otrzeb wJasnych, na wJasnej dziaJce; 
5) ogólnodostę”nych miejsc ”ostojowych na terenach wydzielonych; 
6) obiektów ”omocniczych sJuwących zao”atrzeniu w elektryczno`ć, gaz, cie”Jo, wodę, od”rowadzają-

cych `cieki oraz ustę”ów ”ublicznych; 
7) doj`ć i dojazdów; 
8) zieleni urządzonej; 
9) terenów zieleni urządzonejŁ 

3. Na terenach produkcyjno - skJadowo - usJugowych nie do”uszcza się lokalizowania budynków 

i lokali mieszkalnych. 

4. Na terenach produkcyjno - skJadowo - usJugowych nie do”uszcza się koncentrowania obiektów bu-

dowlanych i elementów zagos”odarowania, je`li ze względu na ilo`ć, ”oJowenie, rozmiary lub powodowa-

ną uciąwliwo`ć mogJyby ograniczać lub uniemowliwiać funkcjonowanie tych terenówŁ źastrzewenie to obo-

wiązuje takwe w ”rzy”adku zmian uwytkowania lub rozbudowy istniejących obiektówŁ 

5Ł Inne uwytkowanie terenu ”oza ustalonym dla kategorii terenów ”rodukcyjno - skJadowo - usJugowych 

jest niedopuszczalne. 

6. Na terenie ”lanu wyznacza się nastę”ujące tereny ”rodukcyjno - skJadowo - usJugowe: PS/U.02, 

PS/U.10, dla których ustalono szczegóJowe zasady i warunki ”arcelacji terenu, zasady ksztaJtowania za-

budowy i zagos”odarowania terenu, zasady obsJugi inwynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustaleL 
dotyczących danej kategorii ”rzeznaczenia terenu od”owiednio do warunków wynikających z konkretnych 

lokalizacji. 

§ 28. Śla terenów: PSłUŁ02 o powierzchni 15,99 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren 

a) lokalizacji obiektów ”rodukcyjno - skJadowo - usJugowych, 
b) do”uszczalna lokalizacja obiektów wystawienniczych i handlowych branwy meblowej, artykuJów 

wy”osawenia mieszkaL, artykuJów biurowych, technicznych, materiaJów budowlanych, z wyJą-
czeniem mowliwo`ci handlu artykuJami s”owywczymi; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) ”odziaJ geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się zmianę s”osobu ”odziaJu ”od warunkiem zachowania minimalnej ”owierzchni 
dziaJki budowlanej 50 000 m², szeroko`ci frontu dziaJki minimum 200,0 m, kąta ”oJowenia granic 
dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 80÷90º oraz za”ewnienia bez”o`redniego dostę”u do 
drogi publicznej lub wskazanej w ”lanie ogólnodostę”nej drogi wewnętrznej; 
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3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) do”uszczalny maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,30, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw HZ = 15,0 m, 

e) do”uszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeL technologicznych lokalizowanych w granicach 

okre`lonych liniami zabudowy oraz akcentów architektonicznych lokalizowanych w miejscu 

wskazanym na rysunku planu o wysoko`ci do 20,0 m, 

f) forma zabudowy ws”óJczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakJadu, 
g) do”uszcza się cofnięcie od obowiązującej linii zabudowy czę`ci budynku o dJugo`ci do 1ł3 dJugo-

`ci elewacji frontowej, 
h) dachy ”Jaskie, ”óJ”Jaskie o kącie nachylenia do 30º lub Jukowe, 
i) ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do 2,0 m, zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL beto-

nowych; 

4) zasady obsJugi inwynieryjnej terenu: 
a) obsJuga komunikacyjna i inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicach, 

b) na czę`ci terenu oznaczonej symbolem PSłUŁ02 ustala sie wymóg likwidacji linii elektroenergetycz-

nej ”omiędzy ”unktami ｭAｬ, ｭBｬ i ｭCｬ i jej ”rzeniesienia na trasę ”omiędzy ”unktami ｭAｬ i ｭCｬ 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 29. Śla terenów: PSłUŁ10 o powierzchni 11,50 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren lokalizacji obiektów ”rodukcyjno - skJadowo - usJugowych, do”uszczalna lokalizacja obiektów 

socjalnych dla ”otrzeb obsJugi ”odrównych, 
b) do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniem dla kategorii przeznaczenia terenu dopuszcza 

się tymczasowe zagos”odarowanie terenu dla ”otrzeb toru do jazdy terenowej, 
2) zasady i warunki parcelacji terenu: 

a) ”odziaJ geodezyjny terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się zmianę s”osobu ”odziaJu ”od warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

dziaJki budowlanej 50Ł000 m², szeroko`ci frontu dziaJki minimum 200,0 m, kąta ”oJowenia granic 
dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 80÷90º oraz za”ewnienia bez”o`redniego dostę”u do 
drogi publicznej lub wskazanej w planie ogólnodostę”nej drogi wewnętrznej; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) do”uszczalny maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy PZ= 0,60, 

b) do”uszczalny maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy IZ= 1,80, 

c) minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,40, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw HZ = 15,0 m, 

e) do”uszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeL technologicznych o wysoko`ci do 20,0 m, 

f) forma zabudowy ws”óJczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych 

zakJadu, 
g) do”uszcza się cofnięcie od obowiązującej linii zabudowy czę`ci budynku o dJugo`ci do 1ł3 dJugo-

`ci elewacji frontowej, 
h) dachy ”Jaskie, ”óJ”Jaskie o kącie nachylenia do 30º lub Jukowe, 
i) ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do 2,0 m, zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL beto-

nowych; 

4) zasady obsJugi inwynieryjnej terenu - obsJuga komunikacyjna i inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych w sąsiednich ulicachŁ 
RozdziaJ 3 

USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW TśCHNICźNYCH 

§ 30. 1. Tereny techniczne TT przeznacza się na cele funkcji związanych z obsJugą techniczną i za-

opatrzeniem w mediaŁ Na terenach tych do”uszcza się lokalizowanie w szczególno`ci: stacji wodociągo-

wych i ujęć wody, obiektów i urządzeL dla ”otrzeb kanalizacyjnych, w tym oczyszczalni `cieków, ”rze-

pompowni i zbiorników retencyjnych, stacji redukcyjno - pomiarowych gazu, stacji transformatorowych. 

2Ł Na terenach technicznych do”uszcza się, jako uzu”eJnienie funkcji ”odstawowej, lokalizowanie: 

1) obiektów technicznych, obiektów biurowych i warsztatowych dla ”otrzeb obsJugi terenów tech-

nicznych; 
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2) garawy i miejsc ”ostojowych wyJącznie dla celów obsJugi obiektów technicznych; 
3) doj`ć i dojazdów; 
4) zieleni izolacyjnej. 

3. Na terenach technicznych nie dopuszcza się koncentrowania obiektów budowlanych i elementów 
zagos”odarowania, je`li ze względu na ilo`ć, ”oJowenie, rozmiary lub ”owodowaną uciąwliwo`ć mogJyby 
ograniczać lub uniemowliwiać funkcjonowanie tych terenówŁ źastrzewenie to obowiązuje takwe w przypad-

ku zmian uwytkowania lub rozbudowy istniejących obiektówŁ 

4Ł Inne uwytkowanie terenu ”oza ustalonym dla kategorii terenów technicznych jest niedo”uszczalneŁ 

5. Na terenie objętym ”lanem wyznacza się nastę”ujące tereny techniczne: TT.07 o powierzchni 

3,95 ha i TT.09 o powierzchni 0,40 ha, dla których ustala się: 

1) zasady i warunki parcelacji terenu - do”uszcza się dokonywanie ”odziaJów terenu wyJącznie zgodnie 

z ”otrzebami wynikającymi z budowy i eks”loatacji ”oszczególnych sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej, w szczególno`ci do”uszcza się wydzielenie terenu dla ”otrzeb stacji transformatorowej, 
oczyszczalni wód o”adowych i rozto”owych oraz ”rze”om”owni `cieków; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalna lokalizacja obiektów o powierzchni zabudowy do 50 m² oraz wysoko`ci 1 kondy-

gnacji nadziemnej, lecz nie więcej niw Hź = 6,0 m, lokalizowanych w odlegJo`ci minimum 
30,0 m od granicy terenu elementarnego, 

b) ”owierzchnie nie wykorzystywane do celów do zagos”odarowania jako teren zieleni izolacyjnej, 

c) minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej Tź = 0,50, 

d) ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do 2,0 m, zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL beto-

nowych. 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW źIśLśNI CHRONIONśJ i RODZINNYCH OGROŚÓW ŚźIAIKOWYCH 

§ 31. 1. Tereny zieleni chronionej ZN stanowią ogólnodostę”ne tereny zieleni urządzonej, które nale-

wy chronić ”rzed innym uwytkowaniemŁ 

2Ł Wyznacza się teren ZN.08 o powierzchni 10,64 ha, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni chronionej, 

2) zasady i warunki parcelacji terenu - zakaz dokonywania ”odziaJu geodezyjnego terenu; 
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 

b) dopuszczalne parkowe zagospodarowanie terenu w formie wnętrz obsadzonych zielenią oraz lo-

kalizacja ”lenerowych urządzeL s”ortowych i rekreacyjnych, 

c) zakaz trwaJego grodzenia terenu, 
d) wzdJuw ”rzej`cia na czę`ci terenu oznaczonej symbolem źNŁ08ł1 do”uszczalne o`wietlenie ty”u 

parkowego o wysoko`ci do 4,0 m z osJonami kierującymi `wiatJo w kierunku ziemi. 

§ 32. 1Ł Tereny ogrodów dziaJkowych źŚ są to tereny rolne, które ”rzeznacza się na cele rodzinnych 
ogrodów dziaJkowych o statusie okre`lonym w ”rze”isach odrębnych, 

2Ł Wyznacza się teren ZD.12 o powierzchni 0,0662 ha, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - teren rodzinnych ogrodów dziaJkowych, jako uzu”eJnienie funkcji ”odstawowej 
do”uszcza się lokalizowanie: 
a) doj`ć i dojazdów ogrodowych, 
b) linii energetycznych i innych elementów infrastruktury technicznej sJuwących obsJudze terenu, 
c) zieleni urządzonej, 
d) urządzeL melioracji wodnych i urządzeL hydrotechnicznych, 
e) domu dziaJkowca, obiektu administracyjno - gospodarczego i hydroforni, 

f) sanitariatów, 
g) ogólnodostę”nych miejsc spacerowych i ”lenerowych urządzeL rekreacyjnych; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu - zakaz dokonywania ”odziaJu terenu; 
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się lokalizację altan o ”owierzchni zabudowy nie ”rzekraczającej 25 m², nie sJuwących 
staJemu zamieszkaniu o wysoko`ci zabudowy do 5,0 m przy dachach stromych, dwuspadowych 

i do 4,0 m ”rzy innym ksztaJcie dachu, 
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b) ”rzy altanach do”uszcza się zadaszone tarasy otwarte o powierzchni do 12,0 m². Powierzchni ta-

rasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem jego czę`ci znajdującej się ”od 
”oddaszem lub nad ”iwnicą altany, 

c) do”uszcza się o`wietlenie ty”u ”arkowego o wysoko`ci do 4,0 m z osJonami kierującymi `wiatJo 

w kierunku ziemi, 

d) ogrodzenia awurowe o wysoko`ci do 2,0 m w kolorze zielonym, ustala się zakaz stosowania ”re-

fabrykowanych ogrodzeL betonowych, 
4) zasady obsJugi inwynieryjnej terenu - obsJuga komunikacyjna i inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowa-

nych na terenach sąsiednich oraz w ulicy 08.KDW. 

RozdziaJ 5 

USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW KOMUNIKACJI ŚROGOWśJ 

§ 33. 1. Tereny komunikacji drogowej KD sJuwą ”rzede wszystkim lokalizacji dróg i ulic oraz obiektów 
związanych z obsJugą ruchu drogowegoŁ 

2Ł Na terenach komunikacji drogowej do”uszcza się lokalizowanie: 

1) jezdni, `ciewek rowerowych, chodników; 
2) ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych i zatok parkingowych; 

3) zatok ”rzystankowych dla ”ojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek; 
4) wiat przystankowych z ”unktami s”rzedawy biletów i prasy; 

5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej; 

6) sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu; 
7) o`wietlenia ulic; 
8) elementów wy”osawenia ulic i urządzeL ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

3Ł Lokalizacja obiektów i urządzeL oraz elementów urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych jest do”usz-

czalna pod warunkiem nie ”owodowania ograniczenia lub zagroweL dla ruchu drogowegoŁ 

4Ł Inne uwytkowanie terenu ”oza ustalonym dla kategorii terenów komunikacji drogowej jest niedo-

puszczalne. 

5Ł Na terenie objętym ”lanem wyznacza się nastę”ujące klasy ulic: 

1) KD.Z - ulica zbiorcza; 

2) KD.L - ulica lokalna; 

3) KD.D - ulica dojazdowa; 

4) KDW - ulica wewnętrznaŁ 

§ 34. Dla terenu 01.KD.Z o powierzchni 3,53 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica zbiorcza ukJadu ”odstawowego; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 25,0 m do 40,0 m, z poszerzeniem przy skrzy-

wowaniu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ulica jednojezdniowa szeroko`ci minimum 7,0 m ze `ciewkami ”ieszo - rowerowymi ”o dwóch 
stronach ulicy, 

c) lokalizacja przystanków dla autobusów w zatokach wydzielonych z jezdni, 

d) nasadzenie sz”alerów drzew ”o obu stronach ulicy, za wyjątkiem odcinków objętych strefą ogra-

niczonego uwytkowania ze względu na skrzywowania z liniami elektroenergetycznymi wysokiego 

na”ięcia, 
e) o`wietlenie uliczne ty”u ”arkowego, lam”y ze `wiatJem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

ko`ci do 7,0 m, lokalizowane wzdJuw ciągów ”ieszo - rowerowych, 

f) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy Ø 250 - 600 mm, 

- sieci wodociągowej o `rednicy Ø 150 - 500 mm, 

- sieci gazowej `redniego i niskiego ci`nienia, 
- sieci cie”Jowniczej nisko”arametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, `redniego i niskiego na”ięcia, 
- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

§ 35. Dla terenu 02.KD.Z o powierzchni 1,61 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica zbiorcza ukJadu ”odstawowego; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 25,0 m, 

b) ulica jednojezdniowa, szeroko`ć jezdni minimum 7,0 m ze `ciewką ”ieszo - rowerową ”o wschod-

niej stronie ulicy, do”uszczalna `ciewka ”ieszo - rowerowa po obu stronach ulicy, 

c) o`wietlenie uliczne ty”u ”arkowego, lam”y ze `wiatJem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

ko`ci do 7,0 m, lokalizowane wzdJuw ciągów ”ieszo - rowerowych, 

d) nasadzenia sz”alerów drzew, 
e) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy Ø 250 - 600 mm, 

- sieci wodociągowej o `rednicy Ø 150 - 300 mm, 

- sieci gazowej `redniego i niskiego ci`nienia, 
- sieci cie”Jowniczej nisko”arametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, `redniego i niskiego na”ięcia, 
- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

§ 36. Dla terenu 03.KD.L o powierzchni 3,18 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica lokalna ukJadu obsJugującego; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 25,0 m, 

b) ulica jednojezdniowa, szeroko`ć jezdni minimum 7,0 m, `ciewki ”ieszo - rowerowe po obu stro-

nach jezdni, 

c) nasadzenia sz”alerów drzew ”o obu stronach ulicy za wyjątkiem odcinków objętych strefą ogra-

niczonego uwytkowania ze względu na skrzywowania z liniami elektroenergetycznymi wysokiego 

na”ięcia, 
d) o`wietlenie uliczne ty”u ”arkowego, lam”y ze `wiatJem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

ko`ci do 7,0 m, lokalizowane wzdJuw ciągów ”ieszo - rowerowych, 

e) lokalizacja ”rzystanków autobusowych do”uszczalna bez wydzielania zatok, 
f) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy Ø 250 - 600 mm, 

- sieci wodociągowej o `rednicy Ø 150 - 250 mm, 

- sieci gazowej `redniego i niskiego ci`nienia, 
- sieci cie”Jowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, `redniego i niskiego na”ięcia, 
- kanalizacji telekomunikacyjnej; 

3) warunki ochrony: na czę`ci terenu wskazanej na rysunku ”lanu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia okre`lone w § 14. 

§ 37. Dla terenu 04.KD.D o powierzchni 0,66 ha, terenu 05.KD.D o powierzchni 0,55 ha. i 06.KD.D 

o powierzchni 0,83 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica dojazdowa ukJadu obsJugującego; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20,0 m, 

b) ulica jednojezdniowa, chodniki obustronne i `ciewka rowerowa, 
c) o`wietlenie uliczne ty”u ”arkowego, lam”y ze `wiatJem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

ko`ci do 7,0 m, lokalizowane wzdJuw ciągów ”ieszo - rowerowych, 

d) nasadzenia sz”alerów drzew lokalizowane zgodnie z rysunkiem planu, 

e) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy Ø 250 - 800 mm, 

- sieci wodociągowej o `rednicy Ø 150 - 250 mm, 

- sieci gazowej `redniego i niskiego ci`nienia, 
- sieci cie”Jowniczej nisko”arametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, `redniego i niskiego na”ięcia, 
- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

3) warunki ochrony: na czę`ci terenu wskazanej na rysunku ”lanu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia okre`lone w § 14. 
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§ 38. Dla terenu 07.KD.D o powierzchni 0,52 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica dojazdowa ukJadu obsJugującego, sięgacz zakoLczony ”lacem manewrowym; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 20 do 40,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ulica jedno jezdniowa szeroko`ci minimum 7,0 m, `ciewka ”ieszo - rowerowa po wschodniej stro-

nie ulicy, 

c) o`wietlenie uliczne ty”u ”arkowego, lam”y ze `wiatJem skierowanym w kierunku ziemi o wyso-

ko`ci do 7,0 m, lokalizowane wzdJuw ciągu ”ieszo - rowerowego, 

d) wzdJuw ulicy nasadzenia sz”aleru drzew ”o zachodniej stronie ulicy, 

e) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy Ø 200 - 500 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy Ø 250 - 600 mm, 

- sieci wodociągowej o `rednicy Ø 150 - 250 mm, 

- sieci gazowej `redniego i niskiego ci`nienia, 
- sieci cie”Jowniczej nisko”arametrowej i wysokoparametrowej, 

- sieci energetycznej wysokiego, `redniego i niskiego na”ięcia, 
- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

3) warunki ochrony: na czę`ci terenu wskazanej na rysunku ”lanu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia okre`lone w § 14. 

§ 39. Dla terenu 08.KDW o powierzchni 1,25 ha ustala się: 

1) funkcja terenu - ulica wewnętrzna, ogólnodostę”na, w czę`ci oznaczonej symbolem 08ł1ŁKŚW do-

puszczalny wyJącznie ruch ”ieszy i rowerowy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ulica jednojezdniowa, dopuszczalna pieszojezdnia, 

c) o`wietlenie uliczne ty”u ”arkowego o wysoko`ci do 4,5 m, 

d) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy Ø 200 - 300 mm, 

- sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy Ø 250 - 300 mm, 

- sieci wodociągowej o `rednicy Ø 80 - 200 mm, 

- sieci gazowej `redniego i niskiego ci`nienia, 
- sieci energetycznej wysokiego, `redniego i niskiego na”ięcia, 
- kanalizacji telekomunikacyjnej. 

RozdziaJ 6 

USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW INFRASTRUKTURY KOLśJOWśJ 

§ 40. 1. Tereny infrastruktury kolejowej KK sJuwą ”rzede wszystkim lokalizacji urządzeL i obiektów zwią-
zanych z obsJugą trans”ortu kolejowegoŁ 

2Ł Na terenach infrastruktury kolejowej do”uszcza się lokalizowanie: 

1) torowisk i ”rzystanków kolejowych; 
2) zieleni izolacyjnej; 

3) ”asów technicznych uzbrojenia sieci infrastruktury; 
4) urządzenia organizacji ruchu, zaJadunku oraz obsJugi taboru kolejowego; 
5) o`wietlenia terenu; 
6) doj`ć i dojazdówŁ 

3Ł Lokalizacja wszelkich obiektów i urządzeL oraz elementów urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych na 
terenach komunikacji kolejowej jest dopuszczalna pod warunkiem niepowodowania ograniczenia lub za-

groweL dla trans”ortu kolejowegoŁ 

4. Na terenie ”lanu wyznacza się nastę”ujące tereny infrastruktury kolejowej:09ŁKK o powierzchni 

5,83 ha i 10.KK o powierzchni 1,37 ha, dla ”rze”rowadzenia bocznicy kolejowej obsJugującej tereny ”ro-

dukcyjno - skJadowe i produkcyjno - skJadowo - ”rzemysJowe, dla których ustala się: 

1) zasady i warunki parcelacji terenu - zakaz dokonywania ”odziaJu geodezyjnego terenu; 
2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalna lokalizacja zabudowy i elementów zagos”odarowania terenu wyJącznie dla ”otrzeb 
obsJugi komunikacji kolejowej i ”rzeJadunków, lokalizowana w odlegJo`ci minimum 3,0 od linii 
rozgraniczającej teren elementarny, 
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b) dopuszczalny maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy PZ = 0,30, 

c) do”uszczalny maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy Z = 0,30, 

d) minimalny wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej TZ= 0,30, 

e) wysoko`ć zabudowy do 9,0 m, 

f) forma zabudowy ws”óJczesna, o wysokim standardzie, wynikająca z potrzeb technologicznych, 

g) dachy ”Jaskie, ”óJ”Jaskie o kącie nachylenia do 30º lub Jukowe, 
h) ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do 2,0 m, zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL beto-

nowych, 

i) na terenie nie wykorzystywanym do celów obsJugi komunikacji kolejowej wymóg nasadzenia zie-

leni izolacyjnej. 

3) warunki ochrony: na czę`ci terenu wskazanej na rysunku ”lanu znajduje się strefa W III ochrony ar-

cheologicznej, obowiązują ograniczenia okre`lone w § 14. 

ŚźIAI IV 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 41. Na cele nierolnicze i niele`ne, w granicach niniejszego ”lanu, ”rzeznacza się Jącznie 106,54 ha 

gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego (30,25 ha klasy III, 65,67 ha klasy IV, 6,73 klasy V, 1,56  

klasy VI), w tym: 

1) 73,96 ha gruntów rolnych za zgodą Rady Gminy Stargard SzczeciLski na mocy niniejszej uchwaJy 
(12,29 ha RIVa, 53,00 ha RIVb, 6,73 ha RV, 1,56 ha RIV); 

2) 30,25 ha gruntów rolnych (17,67 ha RIIIa, 16,23 ha RIIIb) za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 6 kwietnia 2011 r., znak GZ.tr.057-602-479/10. 

§ 42. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 15% dla 

terenów komunikacji, terenów technicznych i terenu ”rzemysJowego PSŁ01 oraz w wysoko`ci 20% dla 

wszystkich ”ozostaJych terenów objętych ”lanemŁ 

§ 43. W granicach objętych niniejszym ”lanem tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego zatwierdzonego uchwaJą Nr XIIIł104ł03 Rady Gminy Stargard SzczeciLski z dnia 

30 grudnia 2003 r. (Dz. U. Województwa źachodnio”omorskiego Nr 7, poz. 138). 

§ 44. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Stargard SzczeciLskiŁ 

§ 45. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Star-

gard SzczeciLskiŁ 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Edward Kosmal 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 28 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 28 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 28 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 28 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 28 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 6 

do uchwaJy Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 28 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy w Stargard Szcze-

ciLski rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Li”nik, gmina Star-

gard SzczeciLski, wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu 

w dniach od 9 maja 2011 r. do 6 czerwca 2011 r., w wyznaczonym do dnia 20 czerwca 2011 r. terminie 

nie wniesiono wadnych uwagŁ W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

źaJącznik nr 7 

do uchwaJy Nr XI/103/2011 

Rady Gminy Stargard SzczeciLski 
z dnia 28 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Stargard SzczeciLski 
rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óuniejszymi zmianami), zadanie wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ”rzewidziane do realizacji niniejszym ”lanem obejmują: 

1) inwestycje realizowane samodzielnie przez gminę; 
2) inwestycje realizowane ws”ólnie ”rzez gminę i inne podmioty. 

§ 2. Tereny elementarne, dla których zostaJy ustalone inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

nalewące do zadaL wJasnych gminy oraz zadaL realizowanych ws”ólnie ”rzez gminę i inne podmioty: 

Lp. 
Oznaczenie terenu 

elementarnego w planie 

Ustalone w planie przeznaczenie terenu  

wraz z zakresem inwestycji 

1. 01.KD.Z  Ulica zbiorcza, budowa ulic ukJadu ”odstawowego 

wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 
2. 02.KD.Z Ulica zbiorcza, modernizacja ulicy ukJadu ”odstawowego 

wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 
3. 03.KD.L, 04.KD.D, 05.KD.L, 

06.KD.D, 07.KD.D  

Ulice lokalne i dojazdowe, budowa ulic ukJadu obsJugującego 

wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 
4. 08.KDW Ulica wewnętrzna, ogólnodostę”na - modernizacja ulicy 

za”ewniającej dostę” do rodzinnych ogrodów dziaJkowychŁ 
5. TT.07, TT.09 Tereny techniczne - budowa ogólnodostę”nej infrastruktury, 

w szczególno`ci dla ”otrzeb zao”atrzenia w wodę 

oraz odprowadzenia `cieków, wód o”adowych i roztopowych. 
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§ 3. S”osób realizacji inwestycji gminnych wykazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami ”rawa, w tym m.in. 

ustawą o samorządzie gminnym, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o gospodarce komu-

nalnej, ustawą Prawo ochrony `rodowiska, ustawą Prawo budowlane; 
2) inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i cie”Ja okre`lone 

w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z ”óuniejszymi zmianami); 
3) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 ”owinien ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 

”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, 
okre`loną w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ustalone w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy uchwala się w corocznej uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - Wieloletni Plan Inwestycyjny; 

4) inwestycje gminne, które mogą być ws”óJfinansowane ze `rodków ”omocowych ujęte są w Planie 

Rozwoju Lokalnego. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie modernizacji dróg na terenach elementarnych wskazanych w § 2 finan-

sowane będą z budwetu gminy lub na ”odstawie ”orozumienia i umów z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej fi-

nansowane będą na ”odstawie art. 15 i 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze `rodków wJasnych ”rzed-

siębiorstwa wodno-kanalizacyjnego lub z budwetu gminy bądu na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

3. Zadania w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznych, sieci cie”Jowniczych objętych miej-

skim systemem ogrzewania oraz sieci gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy 

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

§ 6. Realizacja i finansowanie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 będzie ”rzed-

miotem umowy zainteresowanych stron. 
3147

 

3148 
3148 

UCHWAIA NR XII/87/11 

 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU 

 z dnia 10 listopada 2011 r. 

w s”rawie ustalenia wysoko`ci o”Jaty za w”is do rejestru wJobków i klubów dziecięcych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co nastę”ujeŁ 

§ 1. Ustala się o”Jatę za w”is do rejestru wJobków i klubów dziecięcych ”rowadzonych na terenie 
Gminy Chociwel w wysoko`ci 25% minimalnego wynagrodzenia za ”racę, ustalonego zgodnie z przepi-

sami o minimalnym wynagrodzeniu za ”racęŁ 

§ 2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty opublikowania w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Krzysztof Zych 
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