
Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 119 ｦ 16220 ｦ Poz. 2164 

 

2164 
2164 

UCHWAIA NR XI/233/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭCentrum - ZJoty Szlakｬ w Szczecinie. 

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

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

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. 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, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159); Rada Miasta Szczecin uchwala, 

co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLVI/1160/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭCentrum 

- źJoty Szlakｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 

24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭCentrum - źJoty 
Szlakｬ w Szczecinie na obszarze osiedla Centrum, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni okoJo 9,2 ha - ciąg komunikacyjny al. Pa”iewa Jana 
PawJa II, pl. Grunwaldzki, pl. Lotników, pl. voJnierza Polskiego oraz teren zabudowy wielorodzinnej ”rzy 
pl. Grunwaldzkim. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek planu w skali 1: 1000 i 1:500, zwany dalej ry-

sunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) S.P.5001.KD.Z - pow. 0,787 ha 

2) S.C.5002.KD.Z - pow. 1,431 ha 

3) S.C.5003.KD.G - pow. 1,971 ha 

4) S.C.5004.KD.Z - pow. 0,988 ha 

5) S.C.5005.KD.Z - pow. 1,121 ha 

6) S.C.5006.KD.Z - pow. 0,683 ha 

7) S.C.5007.KD.G - pow. 1,795 ha 

8) S.C.5008.KD.Z - pow. 0,105 ha 

9) S.C.5009.KD.L - pow. 0,703 ha 

10) S.C.5010.MW,U - pow. 0,124 ha 

11) S.C.5011.MW,U - pow. 0,145 ha 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny komunikacji, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami 
oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭCentrum - źJoty Szlakｬ 

w Szczecinie w skali 1: 1000 i 1:500 stanowi źaJącznik nr 1, skJadający się z arkuszy nr 1, nr 2, nr 3, 

będących integralną czę`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina 
(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi źaJącznik nr 2, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

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

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, będący in-

tegralną czę`cią uchwaJy. 
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RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu ”odzielony jest na tereny elementarne, stanowiące ”odstawowe jednostki struk-

turalne, dla których ustala się ”rzeznaczenie oraz równe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

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

1) S - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy _ródmie`cie; 
2) P - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu _ródmie`cie - PóJnoc; 
3) C - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu _ródmie`cie - Centrum; 

4) 5 - liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu _ródmie`cie - PóJnoc oraz w osiedlu _ródmie`cie - 

Centrum; 

5) 001 - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego; 
6) symbol funkcji terenu oznaczający: 

a) KD.G - teren dróg ”ublicznych - ulica gJówna, 
b) KD.Z - teren dróg ”ublicznych - ulica zbiorcza, 

c) KD.L - teren dróg ”ublicznych - ulica lokalna, 

d) MW,U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z do”uszczeniem usJug wbudowanych. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanu. Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

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

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia komunikacyjne; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej. 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 
terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar. 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie mowliwe ”owierzchnie terenu (n”. w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”. skar”y, tarasy, bariery ”rzeciw-

haJasowe, `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, donice); 
2) element kommemoratywny - element u”amiętniający wydarzenia historyczne; 

3) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania. Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

5) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skraj-

nego obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą; 
6) warto`ciowy drzewostan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz 

aleje i parki zabytkowe, a takwe inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych 
cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów 

i ”arków), 
b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 

c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, 

jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - ”owywej 101 cm, dąb, grab, buk, li”a, 
iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, magnolia - 

”owywej 51 cm; 
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7) studnia awaryjna - studnia ”ubliczna, zakJadowa lub wyznaczona studnia ”rywatna za”ewniająca 
zaopatrywanie w wodę ludno`ci w warunkach s”ecjalnych, tj. wystą”ienia skawenia, klęsk wywioJo-

wych lub wojny; 

8) `ciewka rowerowa - wydzielony w jezdni lub ”oza jezdnią ”as ”rzeznaczony dla ruchu rowerowego, 
`ciewką rowerową w rozumieniu ”lanu jest równiew ciąg ”ieszo rowerowy. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ustala się nastę”ujące funkcje terenów: 
a) KD.G - teren dróg ”ublicznych - ulica gJówna, 
b) KD.Z - teren dróg ”ublicznych - ulica zbiorcza, 

c) KD.L - teren dróg ”ublicznych - ulica lokalna, 

d) MW,U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z do”uszczeniem usJug wbudowanych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji muszą zamykać się w granicach dziaJki bu-

dowlanej; 

2) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu i likwidacji innej zieleni stanowiącej element kom-

pozycji alejowych i sz”alerowych nasadzeL zieleni ”rzyulicznej, za wyjątkiem cięć sanitarnych, chyba 
we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

3) obowiązuje zachowanie ”owierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niw istniejąca w dniu wej`cia 

w wycie niniejszego ”lanu, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej w obszarze caJego ”lanu. Strefa A obejmuje gJówną o` 
kom”ozycyjną miasta o nazwie ｭźJoty Szlakｬ w tym: Plac voJnierza Polskiego, Plac Lotników, ｭAleję 
fontannｬ, Plac Grunwaldzki oraz Aleję Pa”iewa Jana PawJa II. W granicach strefy A ochronie podlega 

ukJad urbanistyczny wyznaczony ”rzez gJówną o` kom”ozycyjną miasta wraz ze sz”alerami drzew od 
strony ulic i ”romenadą `rodkową ze `ciewką rowerową, na odcinku od pl. voJnierza Polskiego do 
pl. Armii Krajowej. W obrębie strefy znajduje się fragment obszaru Starego Miasta w”isany do reje-

stru zabytków Województwa źachodnio”omorskiego (numer rejestru 1, numer decyzji: Kl.O.I.-3/52 

z dn. 28 listopada 1952 r.).W obrębie strefy obowiązują okre`lone ”lanem ustalenia, mające na celu 
podtrzymanie istniejącej kom”ozycji ”rzestrzennej wraz z zielenią oraz ich odtworzenie; 

2) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych okre`loną na 
rysunku planu, w obrębie której obowiązuje ”rowadzenie interwencyjnych badaL archeologicznych 

w przypadku podejmowania prac ziemnych. W obrębie strefy do”uszcza się inwestowanie ”od wa-

runkami okre`lonymi w ”rze”isach szczegóJowych dotyczących ochrony zabytków; Obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z od”owiednim organem ds. 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 dot. ochrony zabytków; 
3) obowiązuje utrzymanie ukJadu ulic i ”laców ”o”rzez: 

a) zachowanie historycznego ”rzebiegu jezdni, dawnych linii rozgraniczających, 
b) zakaz zmiany historycznej lokalizacji krawęwników, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

4) obowiązuje renowacja nawierzchni ciągów ”ieszych i jezdnych wraz z krawęwnikami wg nastę”ują-
cych zasad: 

a) zachowanie kamiennych nawierzchni ciągów jezdnych i pieszych, 

b) zachowanie s”osobu uJowenia elementów budujących nawierzchnie ciągów ”ieszych; 
5) zakazuje się realizacji chodników w formie ”Jyt kamiennych otoczonych kostką granitową; 

6) `ciewki rowerowe realizuje się o nawierzchni bitumicznej, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią 
inaczej; 

7) obowiązuje utrzymanie i rewaloryzacja alejowych i sz”alerowych nasadzeL zieleni z zachowaniem 

”ierwotnych rozwiązaL gatunkowych; 

8) zakazuje się zabudowy osi widokowych, elementami maJej architektury i zagospodarowaniem typu 

rzeuby, sceny it”., chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
9) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
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10) zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, okre`lonych jako: kioski, kiosko-

wiaty, ”awilony, maJe ”unkty gastronomiczne i handlowe, wszelkie pojazdy, przyczepy, barakowozy 

it”. na koJach lub innych ”od”orach, a takwe obiekty ”rzy”ominające ksztaJtem towary, z których od-

bywa się handel lub `wiadczone są usJugi, z wyJączeniem obiektów związanych z imprezami okolicz-

no`ciowymi do kilku dni (wystawy, kiermasze `wiąteczne it”.), chyba we ustalenia szczegóJowe sta-

nowią inaczej; 
11) do”uszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych lokalizowanych tylko bez”o`rednio ”rzy fron-

towej `cianie lokalu gastronomicznego, ”od warunkiem nie ”owodowania ograniczeL dla komunikacji 
pieszej i rowerowej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych, z zastrzeweniem pkt 12; 

12) ogródki gastronomiczne nalewy realizować bez obiektów kubaturowych; 
13) zakazuje się lokalizacji wszelkiego rodzaju nowych reklam wolno stojących na caJym obszarze ”lanu 

oraz ”rzedJuwania istniejących na okres dJuwszy niw 3 lata od daty wej`cia w wycie niniejszego ”lanu; 
14) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam: 

a) wbudowanych na elewacjach budynków w s”osób zmieniający lub zakrywający istotne elementy 
wystroju architektonicznego, np.: obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy i zwieLczenia, 
”Jyciny i kompozycje sztukatorskie itp., 

b) mocowanych na sJu”ach, latarniach, skrzynkach elektrycznych i innych elementach infrastruktury 

miejskiej; 

15) zakazuje się umieszczania reklam /banerów/ siatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewa-

cji budynku, za wyjątkiem reklam /banerów/ siatek reklamowych na elewacjach budynków, ruszto-

waniach, ogrodzeniach, instalowanych w trakcie ”rowadzonych robót budowlanych; 

16) lokalizacje obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego n”. budki tele-

foniczne, wiaty ”rzystankowe, Jawki, ”oideJka, lam”y, kosze na `mieci, tradycyjne sJu”y ogJoszenio-

we, stojaki na rowery, ”arkomaty it”. warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji 
koJowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 

17) wiaty ”rzystankowe lokalizuje się wyJącznie jako obiekty wy”osawenia ”rzystanków komunikacji zbio-

rowej; 

18) w caJym obszarze ”lanu do”uszcza się ”lenerowe wystawy i eks”ozycje wyJącznie w formie rucho-

mych elementów ”rzestrzennych nie związanych trwale z gruntem; 

19) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków od strony ulic. 
źakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji odgromowych, waluzji oraz wlotów i wylotów wentylacji 
mechanicznej nie wystających ”oza lica budynków; 

20) ustala się s”osób mierzenia wysoko`ci zabudowy jako wysoko`ć od ”oziomu terenu ”rzy najniwej 
”oJowonym wej`ciu do budynku (z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych) do najwywszego 
punktu przekrycia dachu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

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

czenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o”rawy warunków zagos”odarowania, 
ustalenie obowiązuje równiew w terenach elementarnych, na których ustalono zakaz ”odziaJu terenu; 

3) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach terenów elementarnych; 

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

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących dróg ”ublicznych ”oJączo-

nych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 
2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniają 

ulice ukJadu ”odstawowego: 
a) pl. voJnierza Polskiego - al. Pa”iewa Jana PawJa II, 
b) pl. Grunwaldzki - ul. MarszaJka Józefa PiJsudskiego, które umowliwiają ”oJączenie tego obszaru 

z innymi osiedlami lewobrzewnej czę`ci miasta oraz obszarami dzielnicy Prawobrzewe; 
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3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub 
zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego, warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, nie mniejszej niw ta, 
która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; do obliczania 
za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych ”rzyjmuje się nastę”ujące 
wskauniki liczby miejsc ”ostojowych: 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaunik liczby miejsc 
postojowych  

 dla samochodów osobowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min 0,5 - max.1 

2. Sklepy, domy towarowe o ”owierzchni s”rzedawy 
do 2000 m² 

100 m² ”ow. 
s”rzedaw. 

min 1 - max.2 

3. Gastronomia 10 miejsc konsump. 1 

4. Biura, urzędy, banki 100 m² pow. 

uwytkowej* 

min 1 - max.2 

5. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² ”ow.  
 ekspozycyjno-

handlowej 

1 

6. UsJugi równe 100 m² pow. 

uwytkowej* 

1 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zali-
cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 

4) realizację nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”o-

sobu uwytkowania obiektu istniejącego, warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia od-

powiedniej liczby miejsc postojowych dla rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z przyrostu po-

trzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; 
5) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 

do”uszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego pod warunkiem nie powodowania ograni-

czeL w ruchu pieszych; 

6) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów ”rzyjmuje się nastę”ujące wskauniki 
liczby miejsc postojowych: 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaunik liczby miejsc 
postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie okre`la się 

2. Sklepy, domy towarowe o ”owierzchni s”rzedawy 
do 2000 m² 

100 m² ”ow. 
s”rzedaw. 

nie mniej niw 1 

3. Gastronomia nie okre`la się 

4. Biura, urzędy, banki 100 m² ”ow. 
uwytkowej* 

nie mniej niw 1 

5. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² ”ow.  
 ekspozycyjno-

handlowej 

nie mniej niw 0,5 

6. UsJugi równe 100 m² ”ow. 
uwytkowej* 

nie mniej niw 0,5 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc postojowych, nie zali-

cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 
7) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to zaokrągla się 

go ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 0,5 a koLcówki wywsze od 0,5 zaokrągla 
się w górę do liczby caJkowitej; 

8) wymogi w zakresie ”otrzeb miejsc ”ostojowych okre`lone w ust. 5 pkt 3 i 4 nie obowiązują w przypadku: 

a) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego (takwe 
tymczasowego) it”. wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe mniejsze niw 2 miejsca postojowe, 

b) zagos”odarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.), 

c) o ile ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych stanowią inaczej; 
9) ”rzebiegi `ciewek rowerowych ”okazane na rysunku ”lanu są ”rzebiegami ”rzybliwonymi; u`ci`lenie 

lokalizacji `ciewki rowerowej w ”rzekroju ”asa drogowego nastą”i na eta”ie ”rojektu konce”cyjnego 
lub budowlanego ulicy, a takwe w ”rojektach zagos”odarowania terenu, chyba we ”rzebieg `ciewki 
ustalony zostanie w ustaleniach szczegóJowych dla terenu elementarnego; 
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10) do”uszcza się w”rowadzenie w granicy terenu elementarnego dodatkowych `ciewek rowerowych, 
których ”rzebiegów nie pokazano na rysunku planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciągów ”ieszych, `ciewek rowerowych wyznaczają korytarze infrastruktury 
technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeweniem pkt 17; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

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

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego, z zastrzeweniem pkt 17; 

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

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

terenu wraz z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone ”la-

nem przeznaczenie terenu; 

5) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejących i nowych sieci wodociągowych zasilanych z istnieją-
cych magistrali i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych w al. Pa”iewa Jana PawJa II, pl. Grun-

waldzkim, pl. Lotników, pl. voJnierza Polskiego oraz s”oza obszaru ”lanu; 
6) system wodociągowy nalewy realizować: 

a) z zapewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej, 
b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
7) od”rowadzanie `cieków sanitarnych ustala się istniejącą i nową kanalizacją sanitarną i ogólnos”Jawną 

do istniejących kolektorów ogólnos”Jawnych w al. Pa”iewa Jana PawJa II, pl. Grunwaldzkim, pl. Lot-

ników, pl. voJnierza Polskiego oraz ”oza obszar planu; 

8) od”rowadzanie wód o”adowych ustala się istniejącą i nową kanalizacją deszczową i ogólnos”Jawną 
do istniejących kolektorów ogólnos”Jawnych w al. Pa”iewa Jana PawJa II, pl. Grunwaldzkim, pl. Lot-

ników, pl. voJnierza Polskiego oraz ”oza obszar planu; 

9) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejących i nowych sieci gazowych w al. Jana PawJa II, pl. Grun-

waldzkim, pl. Lotników, pl. voJnierza Polskiego oraz s”oza obszaru ”lanu; 
10) zaopatrzenie w cie”Jo ustala się z istniejącej i nowej sieci cieplnej zasilanej z istniejącej magistrali 

cieplnej i gJównych sieci rozdzielczych znajdujących się ”oza obszarem ”lanu, a takwe ”o”rzez lokalne 

i indywidualne uródJa cie”Ja; 
11) zaopatrzenie w cie”Jo ustala się z indywidualnych i lokalnych uródeJ energii wykorzystujących: nisko-

emisyjne instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne 
uródJa energii, jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”. o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJ-
niających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych, zgodnie 

z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 
12) do”uszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych uródeJ wytwarzających w skojarzeniu cie”Jo i ener-

gię elektryczną; 
13) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, sieć cie”lna 2 x 40 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 

0,30 m, kanalizacja ogólnos”Jawna 0,30 m; 

14) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i ”oddawanych ”rzebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJnia-

jące uródJo cie”Ja; 
15) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablo-

wych 15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV poza obszarem 

planu; 

16) nowe sieci inwynieryjne oraz sieci istniejące, ”rzeznaczone do ”rzebudowy, nalewy ”rowadzić jako 
podziemne; 

17) do”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi; 
wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w ”lanie nie dotyczą sieci i infra-

struktury telekomunikacyjnej; 

18) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Śo”uszcza się 
”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiektów 
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 
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19) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w pojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych posesjach; 

20) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki. 
RozdziaJ 3 

Ustalenia dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny S.P.5001.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje rewaloryzacja i utrzymanie alejowych i sz”alerowych nasadzeL drzew: 
a) na odcinku od ul. Felczaka do ul. NiedziaJkowskiego ”rzy zewnętrznych krawędziach jezdni, 
b) na odcinku od ul. NiedziaJkowskiego do ul. Wielkopolskiej w ”asie dzielącym jezdnie; 

2) w ”rzy”adku ubytków zieleni obowiązuje jej uzu”eJnienie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje zachowanie osi widokowej od pl. Grunwaldzkiego do pl. Armii Krajowej, z zastrzeweniem 
pkt 2; 

2) do”uszcza się utrzymanie istniejącego akcentu rzeubiarskiego ｭGryfa Pomorskiegoｬ; 
3) na odcinku od ul. Felczaka do ul. Wielko”olskiej ”o wschodniej stronie ulicy obowiązuje utrzymanie 

i odtworzenie kamiennych nawierzchni chodników; 
4) na odcinku od ul. Felczaka do ul. NiedziaJkowskiego ”o zachodniej stronie ulicy obowiązuje odtwo-

rzenie i utrzymanie nawierzchni chodników z ”Jyt betonowych z dwustronnymi pasami z kostki ka-

miennej; 

5) na odcinku od ul. NiedziaJkowskiego do ul. Wielko”olskiej ”o zachodniej stronie ulicy obowiązuje kon-

tynuacja uJowenia elementów budujących nawierzchnię ciągu ”ieszego wymienionego w pkt 4; 

6) zakaz zmiany historycznej lokalizacji krawęwników, za wyjątkiem korekt związanych z ”o”rawą geo-

metrii skrzywowaL z ul. Wielko”olską i ul. M. NiedziaJkowskiego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 40,1 m do 41,3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o minimum dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) w ”asie dzielącym jezdnię lokalizacja `ciewki rowerowej, ciągu ”ieszego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczne oraz kanalizacja ogólnos”Jawna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 

2) kolektory ogólnos”Jawne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych kolektorów w terenie elementarnym. 

§ 8. Teren elementarny S.C.5002.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje utrzymanie i rewaloryzacja alejowych nasadzeL drzew na odcinku od ul. Wielkopolskiej do 

pl. Grunwaldzkiego w ”asie dzielącym jezdnie; 
2) w ”rzy”adku ubytków zieleni obowiązuje jej uzu”eJnienie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje zachowanie osi widokowej od pl. Grunwaldzkiego do pl. Armii Krajowej; 

2) obowiązuje odtworzenie i utrzymanie kamiennych nawierzchni chodników, za wyjątkiem ciągu ”ie-

szego i `ciewki rowerowej zlokalizowanych w ”asie dzielącym jezdnie; 
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3) obowiązuje odtworzenie i utrzymanie kamiennych nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Wielkopolskiej 

do pl. Grunwaldzkiego; 

4) zakaz zmiany historycznej lokalizacji krawęwników. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 40 m do 41,3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) w ”asie dzielącym jezdnie lokalizacja `ciewki rowerowej, ciągu ”ieszego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczne oraz kanalizacja ogólnos”Jawna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 

2) magistrala wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych magistrali w terenie elementarnym; 

3) kolektory ogólnos”Jawne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

4) studnia awaryjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 9. Teren elementarny S.C.5003.KD.G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna wraz z trasą tramwajową; 
2) w granicach terenu 1. KS okre`lonego na rysunku ”lanu: ”arking ”odziemny dla samochodów oso-

bowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje rewaloryzacja i utrzymanie sz”alerowych nasadzeL drzew: 
a) w ”asie dzielącym jezdnie ul. MarszaJka Józefa PiJsudskiego, 

b) ”rzy wewnętrznej krawędzi jezdni wokóJ pl. Grunwaldzkiego; 

2) w ”rzy”adku budowy ”arkingu ”odziemnego, do”uszcza się wycinkę istniejącej zieleni wysokiej ”od 
warunkiem realizacji na wewnętrznej czę`ci ”lacu nowych nasadzeL. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się ”rzedJuwenie lokalizacji obiektu tymczasowego ty”u kiosk u zbiegu ul. PiJsudskiego 

i pl. Grunwaldzkiego obok budynku o adresie pl. Grunwaldzki 3-4 lub lokalizację w miejsce istniejące-

go - nowego kiosku ze s”rzedawą ”rasy, biletów komunikacji miejskiej it”. - o powierzchni zabudowy 

do 12 m² i maksymalnej wysoko`ci 3 m, krytego dachem ”Jaskim; 
2) obowiązuje zachowanie ”rzedogródka ”rzed budynkiem ”rzy al. Pa”iewa Jana PawJa II 12, nie obo-

wiązuje § 6 ust. 2 pkt 3; 

3) obowiązuje zachowanie osi widokowej al. Pa”iewa Jana PawJa II; 
4) do”uszcza się lokalizację wiat ”rzystankowych z zastrzeweniem pkt 5; 

5) wiaty ”rzystankowe wyJącznie lekkiej konstrukcji wy”eJnionej materiaJami ”rzezroczystymi; 
6) zakazuje się zmiany nazwy ”lacu; 
7) do”uszcza się lokalizację elementu kommemoratywnego związanego z nazwą ”lacu; 
8) nie obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 6. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) linie rozgraniczające ”lacu zmienne, zgodne z rysunkiem planu - z zastrzeweniem ustalenia w pkt 3; 

3) linię rozgraniczającą pl. Grunwaldzkiego przed budynkami o numerach al. Pa”iewa Jana PawJa II 13, 
ul. _ląska 37 wyznacza się w odlegJo`ci 6,0 m od zewnętrznego krawęwnika jezdni ”lacu, zgodnie 

z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: 
a) fragment ul. PiJsudskiego: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowe-

rowa, w ”asie dzielącym jezdnie torowisko tramwajowe, 
b) pl. Grunwaldzki z torowiskiem tramwajowym, minimum dwa ”asy ruchu, chodnik, `ciewka rowerowa; 

2) obsJuga wydzielenia wewnętrznego o symbolu 1.KS, okre l̀onego na rysunku ”lanu z terenu S.C.5009.KD.L 

lub z odcinków ul. _ląskiej ”oJowonych ”oza granicami ”lanu; 
3) w ciągu ul. PiJsudskiego ”rzy terenie elementarnym S.C.5011.MW do”uszcza się lokalizację miejsc 

”ostojowych dla samochodów osobowych w formie zatok postojowych przy jezdni z zastrzeweniem 
pkt 4; 

4) ”rzy zmianie szeroko`ci chodnika obowiązuje utrzymanie `ladu krawęwników istniejących w dniu wej-

`cia w wycie niniejszego ”lanu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczne oraz kanalizacja ogólnos”Jawna i deszczowa 

- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym; 

2) kolektory ogólnos”Jawne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych kolektorów w terenie elementarnym. 

§ 10. Teren elementarny S.C.5004.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje rewaloryzacja i utrzymanie alejowych nasadzeL drzew w ”asie dzielącym jezdnie; 
2) w ”rzy”adku ubytków zieleni obowiązuje jej uzu”eJnienie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację ”ięciu tymczasowych ”awilonów gastronomicznych w miejscach wskaza-

nych na rysunku planu; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 1 kondygnacja, nie więcej niw 4 m; 

3) budynki kryte dachami ”Jaskimi, w nawiązaniu do istniejącej formy dachów budynków na dziaJce 
nr 16/1 z obrębu 1032; 

4) elewacje budynków w nawiązaniu do istniejących elewacji budynków na dziaJce nr 16/1 z obrębu 
1032; 

5) obowiązuje zachowanie osi widokowej al. Pa”iewa Jana PawJa II; 
6) obowiązuje utrzymanie kamiennych nawierzchni chodników za wyjątkiem ciągu ”ieszego w pasie 

dzielącym jezdnie; 
7) do”uszcza się zachowanie 3 fontann z dopuszczeniem ich przebudowy lub remontu o powierzchni 

lustra wody nie większej niw istniejąca w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, z zastrzeweniem 
pkt 8; 

8) do”uszcza się zmianę lokalizacji fontann w granicach terenu elementarnego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 48,1 m do 48,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) w ”asie dzielącym jezdnię lokalizacja `ciewki rowerowej, ciągu ”ieszego; 
3) dla ”awilonów gastronomicznych nie obowiązują wymagania dotyczące miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczne oraz kanalizacja ogólnos”Jawna, sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 

sieci w terenie elementarnym; 

2) kolektory ogólnos”Jawne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych kolektorów w terenie elementarnym. 
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§ 11. Teren elementarny S.C.5005.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza; 

2) w granicach terenu okre`lonego na rysunku ”lanu: teren ”od budownictwo ochronne na wy”adek 
w”rowadzenia stanu zagrowenia ”aLstwa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje rewaloryzacja i utrzymanie nasadzeL drzew w wewnętrznej czę`ci pl. Lotników; 
2) w ”rzy”adku ubytków zieleni obowiązuje jej uzu”eJnienie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje zachowanie osi widokowej al. Pa”iewa Jana PawJa II; 
2) wymiary i ksztaJt geometryczny ”lacu do zachowania, z zastrzeweniem pkt 4; 

3) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji nawierzchni, rodzaju materiaJu oraz s”osobu uJowenia 
”oszczególnych elementów budujących ciągi ”iesze, w tym krawęwników. Ustalenie nie dotyczy ciągu 
”ieszego oraz `ciewki rowerowej zlokalizowanych w wewnętrznej czę`ci pl. Lotników, z zastrzewe-

niem pkt 4; 

4) do”uszcza się zmianę lokalizacji krawęwników zewnętrznej krawędzi jezdni ”lacu w ”oJudniowo - za-

chodniej jego czę`ci, na wlocie jezdni ul. Kaszubskiej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, zgodna z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Na wewnętrznej czę`ci ”lacu obowiązuje utrzymanie ciągu ”ieszego i `ciewki rowerowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczne oraz kanalizacja ogólnos”Jawna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych magistrali w terenie elementarnym; 

3) kolektory ogólnos”Jawne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

4) do”uszcza się realizację sieci cie”lnej. 

§ 12. Teren elementarny S.C.5006.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje rewaloryzacja i utrzymanie alejowych nasadzeL drzew w ”asie dzielącym jezdnie; 
2) w ”rzy”adku ubytków zieleni obowiązuje jej uzu”eJnienie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje zachowanie osi widokowej al. Pa”iewa Jana PawJa II na odcinku od pl. voJnierza Polskiego 

w kierunku pl. Grunwaldzkiego; 

2) obowiązuje w”rowadzenie nawierzchni chodników w formie ”Jyt kamiennych; 
3) w ”asie dzielącym jezdnie na odcinku od pl. Lotników do pl. voJnierza Polskiego obowiązuje nawiąza-

nie do nawierzchni ciągu ”ieszego wystę”ującego w wewnętrznej czę`ci pl. Lotników; 
4) do”uszcza się w”rowadzenie fontanny w ”asie dzielącym jezdnie; 
5) dopuszcza się zmianę lokalizacji krawęwników ”rzy ”rzebudowie skrzywowania w rejonie pl. voJnierza 

Polskiego; 

6) do”uszcza się realizację ”rzej`cia ”odziemnego w rejonie pl. voJnierza Polskiego; 
7) do”uszcza się relokację lub likwidację ”omnika; 
8) w pasie dzielącym jezdnie w rejonie ”omnika obowiązuje utworzenie ciągu ”ieszego o szeroko`ci min 

2 m. Jączącego pl. Lotników z pl. voJnierza Polskiego. 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 119 ｦ 16230 ｦ Poz. 2164 

 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 47,3 m do 50,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu z zastrzeweniem pkt 2, obustronne chodniki, 

`ciewka rowerowa; 
2) ustalenie nie dotyczy jezdni zachodniej ulicy; 

3) w pasie dzielącym jezdnie lokalizacja `ciewki rowerowej, ciągu ”ieszego; 
4) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych realizuje się w formie zatok postojowych przy jezdni, 

z zastrzeweniem pkt 5; 

5) ”rzy zmianie szeroko`ci chodnika obowiązuje utrzymanie `ladu krawęwników istniejących w dniu wej-

`cia w wycie niniejszego ”lanu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczne oraz kanalizacja ogólnos”Jawna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 

2) kolektory ogólnos”Jawne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych kolektorów w terenie elementarnym. 

§ 13. Teren elementarny S.C.5007.KD.G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna wraz z torowiskiem tramwajowym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje utrzymanie i rewaloryzacja alejowych nasadzeL drzew w ”asie dzielącym jezdnie; 
2) w ”rzy”adku ubytków zieleni obowiązuje jej uzu”eJnienie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje zachowanie osi widokowej od pl. voJnierza Polskiego do Bramy Królewskiej; 
2) do”uszcza się lokalizację jednego ”awilonu wystawowo - gastronomicznego w miejscu wskazanym 

na rysunku ”lanu, związanego z obsJugą alei s”acerowej: 
a) o powierzchni zabudowy do 100 m², 
b) o maksymalnej wysoko`ci zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 10 m, 

c) krytego dachem ”Jaskim, 
d) o elewacjach szklanych, z zastrzeweniem lit. e, 
e) do”uszcza się na fragmentach elewacji zastosowanie w niezbędnym zakresie innych materiaJów 

wysokiej jako`ci; 
3) do”uszcza się zmianę historycznej lokalizacji krawęwników. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 65,7 m do 70,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o minimum dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, `ciewki rowero-

we, torowisko tramwajowe; 

2) `ciewki rowerowe ”oza jezdniami ulicy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) w ”asie dzielącym jezdnie lokalizacja torowiska tramwajowego, ciągu ”ieszego, `ciewki rowerowej; 
4) dla pawilonu gastronomiczno - wystawowego nie obowiązują wymagania dotyczące miejsc ”ostojo-

wych; 

5) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w formie zatok postojo-

wych ”rzy jezdni ”óJnocnej ulicy. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczne oraz kanalizacja ogólnos”Jawna i desz-

czowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 
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2) magistrala wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych magistrali w terenie elementarnym; 

3) magistrala cieplna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy no-

wych magistrali w terenie elementarnym; 

4) kolektory ogólnos”Jawne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budo-

wy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

5) studnia awaryjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu oraz relokacji w granicach 

terenu elementarnego. 

§ 14. Teren elementarny S.C.5008.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje utrzymanie i rewaloryzacja sz”alerowych nasadzeL drzew ”rzy ”óJnocno - zachodniej 

krawędzi jezdni; 
2) w ”rzy”adku ubytków zieleni obowiązuje jej uzu”eJnienie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

Obowiązuje jednolity wzór nawierzchni chodnika. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 23,5 m do 29,3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o minimum dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, `ciewka ro-

werowa; 

2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczne oraz kanalizacja ogólnos”Jawna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elemen-

tarnym. 

§ 15. Teren elementarny S.C.5009.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

źakazuje się lokalizacji zieleni wysokiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

Śo”uszcza się zmianę historycznej lokalizacji krawęwników w zakresie niezbędnym do realizacji zjazdu 
do parkingu podziemnego oznaczonego symbolem 1. KS w terenie elementarnym S.C.5003.KD.G. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 19,6 m do 23,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) do”uszcza się lokalizację elementów stanowiących dojazd do ”odziemnego ”arkingu dla samochodów 

osobowych oznaczonego symbolem 1.KS w terenie elementarnym S.C.5003.KD.G. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczne oraz kanalizacja ogólnos”Jawna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 

2) kolektor ogólnos”Jawny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

nowych kolektorów w terenie elementarnym. 
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§ 16. Teren elementarny Z.G.5010.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z do”uszczeniem usJug; 
2) zakazuje się realizacji nowej funkcji mieszkaniowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) do”uszcza się utrzymanie istniejącego ”rogramu zieleni z mowliwo`cią ”rzebudowy i wprowadzenia 

nowych elementów ”rogramu; 
2) nie obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 6. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca ”owierzchnia zabudowy na dziaJce do zachowania; 
2) istniejąca wysoko`ć zabudowy i ilo`ć kondygnacji do zachowania; 
3) budynki mieszkalne kryte dachami ”Jaskimi; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga terenu z S.C.5009.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: S.P.5003.KD.G, 

S.P.5008.KD.Z, S.P.5009.KD.L, S.P.5010.MW,U oraz spoza obszaru planu; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

cieplnej. 

§ 17. Teren elementarny Z.G.5011.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem usJug; 
2) zakazuje się realizacji nowej funkcji mieszkaniowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) do”uszcza się utrzymanie istniejącego ”rogramu zieleni z mowliwo`cią ”rzebudowy i wprowadzenia 

nowych elementów ”rogramu; 
2) nie obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 6. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca ”owierzchnia zabudowy na dziaJce do zachowania; 
2) istniejąca wysoko`ć zabudowy i ilo`ć kondygnacji do zachowania; 
3) budynki mieszkalne kryte dachami ”Jaskimi; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga terenu z S.C.5008.KD.Z; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: S.P.5003.KD.G, 

S.P.5008.KD.Z oraz spoza obszaru planu; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

cieplnej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV lub ich ”rzeJowenie w teren S.P.5003.KD.G. 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 18. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0% dla terenów objętych ”lanem. 

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr XI/233/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr XI/233/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 3 

do uchwaJy Nr XI/233/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XI/233/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XI/233/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcia 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. 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, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) okre`la się nastę”ujący s”osób 
realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć 

w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu 

elementarnego 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 S.P.5001.KD.Z Istniejąca ulica zbiorcza. Przebudowa chodników. 
2 S.C.5003.KD.G Istniejąca ulica gJówna. Budowa `ciewek rowerowych, zatok ”ostojowych, 

”rzebudowa chodników. 
Budowa parkingu podziemnego. 

3 S.C.5006.KD.Z Istniejąca ulica zbiorcza. Przebudowa chodników i ciągu ”ieszego, budowa `ciewki 
rowerowej i ciągu ”ieszego, zatok postojowych. 

4 S.C.5007.KD.G Istniejąca ulica gJówna. Budowa `ciewki rowerowej, ”rzebudowa chodników, ciągu 
pieszego, zatok postojowych. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce komunalnej 
i o ochronie `rodowiska. 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska tekst jednolity 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, 

Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 57, poz. 780, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 

zm. z 2010 r. Nr 21, poz. poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, 
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poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, 

poz. 1657, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL planu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, 

Nr 130, poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 

Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowej. 

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

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 

poz. 858, zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, zm. z 2010 r. Nr 47, 

poz. 278, Nr 238, poz. 1578), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągo-

wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 

Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 

poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XI/233/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

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

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

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. 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, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159). 

Do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭCentrum - źJoty Szlakｬ w Szczecinie, 

wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 25 lutego 2011 do 17 marca 2011 r. wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko, nie wniesiono w ustalonym terminie do dnia 31 marca 2011 r. wadnej 
uwagi. 
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