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UCHWAIA NR XXXVIł890ł09 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 29 czerwca 2009 rŁ 

 
w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭGolęcino - GocJaw Portｬ w SzczecinieŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717: zmŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880, zmŁ z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, 
Nr 220, ”ozŁ 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1Ł 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XVIł429ł07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭGolęcino - GocJaw 
Portｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-
strzennego Miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIIIł706ł08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listo”ada 2008 rŁ) 
uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭGolęcino - GocJaw Portｬ w SzczecinieŁ 

2Ł Plan obejmuje obszar o ”owierzchni 132,7 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy - linią ”rosto”adJą do rzeki, na wysoko`ci ulicy Narciarskiej; 
2) od wschodu - zachodnim brzegiem wys” Radolin, Śębina, wzdJuw granicy ”ortu morskiego; 
3) od ”oJudnia - linią ”rosto”adJą do rzeki, na wysoko`ci WiszesJawa 7; 
4) od zachodu - ulicami Li”ową, _wiatowida, StrzaJowską, WiszesJawaŁ 

3Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem ”lanuŁ 

§ 2Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu jest wielofunkcyjna struktura ogólnomiejska, w tym: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, usJugi, usJugi s”ortu, rekreacji i turystyki, wykorzystujące dostę” do akwe-
nów weglownych, funkcja ”rzeJadunkowa i ”rodukcyjno - skJadowa z dostę”em do akwenów weglownych, 
tereny komunikacji i urządzeL komunikacyjnych, infrastruktura techniczna, zieleL urządzona i naturalna 
oraz wody ”owierzchnioweŁ 

§ 3Ł 1Ł Rysunek Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭGolęcino - GocJaw Portｬ 
w Szczecinie w skali 1:1000 stanowi zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2Ł Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin 
w skali 1:10000 (UchwaJa Nr XXVIIIł706ł08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listo”ada 2008 rŁ) stanowi 
zaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3Ł Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz o zasadach ich finansowania stanowi zaJącznik nr 3, 
będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4Ł Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi zaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 
Zasady konstrukcji ”lanu 

§ 4Ł 1Ł Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-
sady zabudowy i zagos”odarowania terenuŁ W granicach terenów elementarnych wystę”ują wydzielenia 
wewnętrzne, dla których ustala się szczególne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

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

1) P - litera oznaczająca dzielnicę PóJnoc; 
2) G - litera oznaczająca osiedle Golęcino - GocJaw; 
3) 9 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu, ”o której nastę”uje liczba oznaczająca kolejny 

numer terenu elementarnego w ”lanie; 
4) symbol terenu oznaczający: 

a) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) MW,U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami, 
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c) U - usJugi handlu, rekreacji, gastronomia, rozrywka, 
d) USw - usJugi s”ortu, rekreacji i turystyki, wykorzystujące dostę” do akwenów weglownych z do-

”uszczeniem usJug towarzyszących funkcji ”odstawowej (hotelarstwo, handel, gastronomia, roz-
rywka, kultura, dziaJalno`ć edukacyjna, usJugi drobne, usJugi rzemie`lnicze it”Ł związane z tury-
styką i s”ortami wodnymi), 

e) PUw - funkcja ”rzeJadunkowa, ”rodukcyjno - skJadowa oraz usJugi, z dostę”em do akwenów we-
glownych, 

f) źN - zieleL naturalna, 
g) źP - zieleL urządzona, 
h) KPS - ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych, 
i) KŚŁź - droga ”ubliczna - ulica zbiorcza, 
j) KŚŁL - droga ”ubliczna - ulica lokalna, 
k) KŚŁŚ - droga ”ubliczna - ulica dojazdowa, 
l) KM - urządzenia komunikacji miejskiej - ”ętla tramwajowa, autobusowa; 

5) tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu w nastę”ujący 
s”osób: 
a) KPJ - ciąg ”ieszo-jezdny, 
b) KPS - ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych, 
c) 1 - liczba okre`lająca kolejny numer wydzielenia wewnętrznego w terenie elementarnymŁ 

3Ł Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem; 
2) ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego; 
3) ustalenia ogólne i szczegóJowe oraz zawarte na rysunku ”lanu stanowią kom”let ustaleL regulujących 

zagos”odarowanie obszaru w granicach ”lanu; 
4) w ”rzy”adku odmienno`ci ustalenia szczegóJowego od ustalenia ogólnego obowiązuje na ”rzedmio-

towym terenie wyJącznie ustalenie szczegóJoweŁ 

4Ł Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach tematycznych: 

1) ”rzeznaczenie terenu; 
2) ksztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu; 
3) zasady ”arcelacji; 
4) ochrona `rodowiska i ”rzyrody; 
5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
6) komunikacja; 
7) infrastruktura technicznaŁ 

5Ł Na rysunku ”lanu ustaleniem są: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zagos”odarowania (tereny 
elementarne) i linie rozgraniczające tereny o równych zasadach zagos”odarowania (wydzielenia we-
wnętrzne); 

2) oznaczenia terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych; 
3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy; 
5) granice obszaru objętego Systemem źieleni Miejskiej; 
6) granice ”lanowanych rezerwatów ”rzyrody; 
7) usytuowanie ”ro”onowanego ”omnika ”rzyrody owywionej; 
8) granice strefy K ochrony krajobrazu kulturowego; 
9) zabytki chronione ”lanem kwalifikowane do w”isu do rejestru zabytków; 
10) zabytki chronione ”lanem; 
11) tereny komunikacji drogowej i urządzeL komunikacyjnych; 
12) orientacyjny ”rzebieg `ciewek rowerowych; 
13) obszary ”od budownictwo ochronne na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa 

”aLstwa; 
14) ukrycie ochronne na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa; 
15) orientacyjne ”rzebiegi sieci inwynieryjnych; 
16) wyodrębnione ”asy techniczne dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnychŁ 
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6Ł W obszarze ”lanu, czę`ć terenu o ”owierzchni 115,84 ha (z wodami ”owierzchniowymi), ”oJowo-

na jest w granicach ”ortu morskiego, oznaczonego na rysunku ”lanu, granice są aktualne na dzieL uchwa-
lenia ”lanu, obowiązujące granice regulują ”rze”isy odrębneŁ 

7Ł Obszar morskich wód wewnętrznych o ”owierzchni 72,795 ha, oznaczony na rysunku ”lanu sym-
bolem ｭWMｬ, zgodnie z ustawą o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, nie jest objęty ustale-
niami niniejszego ”lanuŁ 

8Ł Teren zamknięty o ”owierzchni 0,1123 ha, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem ｭISｬ, zgodnie 
z ustawą o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, nie jest objęty ustaleniami niniejszego ”lanuŁ 

§ 5Ł Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

Lp. Hasło Definicja 
1) bogaty program 

zieleni 
zrócnicowana gatunkowo zieleM wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 
wypełniaj>ca wszystkie mocliwe powierzchnie terenu (np. w liniach 
rozgraniczaj>cych ulicy), w tym takce na sztucznie wykonanych lub 
ukształtowanych miejscach (np. zakrzewienia skarp, tarasów, pn>cza na 
barierach przeciwhałasowych, zazielenione Wciany w liniach 
rozgraniczenia działki, zieleM w donicach)ś 

2) dachy przestrzenne rócne formy dachów, o co najmniej dwóch połaciach głównych 
pochylonych pod k>tem min. 25oś za formC dachu przestrzennego uznaje 
siC takce dach kopułowy lub kolebkowy, w którym ciCciwa łuku ł>cz>ca 
najnicszy punkt z najwycszym, nachylona jest pod k>tem co najmniej 
25oś 

3) dostCp ogólny dostCp do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ograniczeniami 
podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoWci ogrodzeniami, 
biletami wstCpu, czasem dostCpu, itp.ś 

4) dostCp publiczny dostCp do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ograniczeniami 
podmiotowymi tj. zapewniony kacdej osobie na podstawie okreWlonych 
warunków o charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. dostCp tylko 
w ustalonych godzinach, bilety wstCpuś 

5) naturalne umocnienie 
brzegu 

forma nabrzeca umocliwiaj>ca wegetacjC roWlinnoWci brzegowej 
i przemieszczanie siC zwierz>t z wody na l>d, itp.ś  

6) incynieryjne 
urz>dzenia sieciowe 

urz>dzenia techniczne bezpoWrednio współpracuj>ce z sieciami 
incynieryjnymi uzbrojenia terenu, w szczególnoWciŚ stacje 
transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, 
hydrofornie, sieciowe pompownie wody i Wcieków, przelewy burzowe, 
stacje gazowe 2–go stopnia, komory zasuw, wymienniki ciepła, 
pompownie na sieci ciepłowniczej, anteny telekomunikacyjne i inneś 

7) kompozycja obiektu układ eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieMczenia budowli 
z rozmieszczeniem, wielkoWci> i proporcjami otworów, elementami 
programu architektoniczno-estetycznego (detale, faktury materiałów, 
zasada kolorystyki itp.), stolark>, urz>dzeniami ł>cz>cymi obiekt 
z otaczaj>cym terenem, towarzysz>cymi obiektami pomocniczymi 
wspieraj>cymi kompozycyjnie obiekt głównyś 

8) niepoc>dane gatunki 
roWlin  

a) niepoc>dane drzewa i krzewy – gatunki, które powinny być 
eliminowane podczas ciCć sanitarnych i innych zabiegów hodowlanych 
w drzewostanach, nie stosować w nasadzeniach w lasach oraz na 
terenach zieleni zachowuj>cych ci>głoWć przestrzenn> z lasami. Zwarte 
drzewostany tych gatunków nalecy przebudowywać. Do gatunków 
niepoc>danych nalec>Ś czeremcha amerykaMska, d>b czerwony, jecyna 
wcinanolistna, klon jesionolistny, robinia akacjowa, Wnieguliczka biała, 
tawlina jarzCbolistna, 
b) niepoc>dane byliny – gatunki roWlin, które nie mog> być stosowane 
w nasadzeniach na terenach zieleni publicznej i w lasach. Stanowiska 
tych roWlin powinny być zwalczane. Do gatunków niepoc>danych nalec>Ś 
barszcz montegazzego i sosnowskiego, niecierpek gruczołowaty 
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i przyl>dkowy, rdestowiec ostrokoMczasty i sachaliMskiś 

9) nieprzekraczalna linia 
zabudowy  

linia ograniczaj>ca obszar usytuowania budynkuś lico budynku nie moce 
przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowyś 

10) obowi>zuj>ca linia 
zabudowy 

linia wyznaczaj>ca połocenie lica głównej bryły budynkuś 

11) powierzchnia 
zabudowy  

obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku 
w stanie wykoMczonym na płaszczyznC poziom>, przyjmuj>c za 
podstawCŚ 
a) obrys parteru, jeceli jest on wiCkszy od rzutu pionowego obrysu Wcian 

fundamentowych, albo  
b) obrys Wcian fundamentowych, jeceli na poziomie terenu jest on 

wiCkszy od rzutu obrysu parteruś  
do powierzchni zabudowy wlicza siC powierzchnie wystCpuj>cych 
w obrCbie przyziemia takich elementów budynku jakŚ przeWwity, 
przejWcia i przejazdy (bramy), ganki, krucganki, loggie wgłCbne 
(cofniCte) i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone 
oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garace lub wiaty 
garacowe - stanowi>ce integraln> czCWć budynku, powierzchniC obiektów 
pomocniczychŚ budynki gospodarcze, garace, szopy, szklarnie, altany 
itp.ś 
do powierzchni zabudowy nie wlicza siC powierzchni budynków lub ich 
czCWci znajduj>cych siC ponicej poziomu terenu, powierzchni schodów, 
pochylni i ramp zewnCtrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, 
osłon przeciwsłonecznych, daszków, okapów dachowych, powierzchni 
nadwieszonych czCWci budynku powycej parteru, basenów i sztucznych 
oczek wodnychś 

12) przedogródek czCWć niezabudowana działki, przeznaczona dla dojazdu na posesjC 
i lokalizacjC zieleni ozdobnej, znajduj>ca siC pomiCdzy lini> 
rozgraniczaj>c> ulicy a lini> zabudowy (elewacj> frontow> budynku)ś 

13) przestrzeM publiczna teren otwarty (niezabudowany), objCty dostCpem ogólnym lub dostCpem 
publicznym, o funkcjach komunikacyjnych lub rekreacyjnych, 
umocliwiaj>cy spontaniczn> lub zorganizowan> aktywnoWć obywateliŚ 
indywidualn> i zbiorow>ś 

14) reklama wbudowana miejsce lub urz>dzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów i znaków 
graficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym, 
stanowi>ca wtórny element wyposacenia elewacji, umieszczony na 
zakoMczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanymś reklam> wbudowan> 
nie jest miejsce lub urz>dzenie, o którym mowa powycej, jeceli stanowi 
element pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takce szyld 
o powierzchni do 0,3 m2ś 

15) reklama wolno 
stoj>ca 

samodzielny obiekt przeznaczony wył>cznie do ekspozycji napisów, 
znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze 
informacyjnym lub marketingowymś reklama nie jest 
zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planuś 

16) rewitalizacja wieloletnie, zintegrowane działania, inicjowane i koordynowane przez 
np. samorz>d gminny, zmierzaj>ce do przemian przestrzennych, 
społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych czCWciach miast w celu 
poprawy jakoWci cycia mieszkaMców, przywrócenia ładu przestrzennego, 
wzrostu funkcjonalnoWci obszaru, a takce ocywienia gospodarczego 
i rozwoju miasta. Działania w sferze materialno - przestrzennej dotycz> 
infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym 
mieszkaniowej, przekształceM funkcjonalnych, porz>dkowania 
przestrzeni publicznychś 

17) strefa ruchu 
uspokojonego 

obszar, w którym stosuje siC rócne formy ograniczania i spowalniania 
ruchu samochodów oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu pieszego 
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i rowerowegoś 

18) System Zieleni 
Miejskiej  

ci>gła struktura przestrzenna wi>c>ca ze sob> wartoWciowe i rócnorodne 
tereny zielone (takce zabudowane, głównie o niskiej intensywnoWci), 
zapewniaj>ca powi>zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi, 
zwłaszcza tworz>cymi krajowy system obszarów chronionychś struktura 
posiada okreWlone w planie specjalne rygory zagospodarowania, takie jakŚ 
odpowiednio ducy udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
ograniczenia wycinki drzew i krzewów, ograniczenia intensywnoWci 
i usytuowania nowej zabudowyś 

19) wartoWciowy 
drzewostan 

pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniaj>ce jedn> z ponicszych cechŚ  
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza 
lasami i parkami oraz z wyj>tkiem zadrzewieM tworzonych przez gatunki 
niepoc>dane), 
b) drzewa i krzewy gatunków prawnie chronionych lub stanowi>ce 
pomniki przyrody, aleje i parki zabytkowe, 
c) drzewa rodzime i obce z podanych nicej rodzajów o obwodach pnia 
mierzonego na wys. 130 cmŚ 

- powycej 200 cmŚ czeremcha zwyczajna, olsza, topola, wierzba, 
- powycej 100 cmŚ brzoza, choina, daglezja, jesion, kasztanowiec, 
klon (z wyj>tkiem klonu jesionolistnego), modrzew, morwa, sosna, 
Wwierk,  
- powycej 50 cmŚ buk, cyprysik, d>b (z wyj>tkiem dCbu czerwonego), 
głóg, grab, iglicznia, jarz>b, jodła, leszczyna turecka, lipa, magnolia, 
platan klonolistny, wi>z, cywotnikś  

d) ponad piCcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych 
z wyj>tkiem gatunków niepoc>danych, innych gatunków wymienionych 
w bazie „Gatunki obce. Polska baza danych.” Instytutu Ochrony 
Wrodowiska PAN oraz pospolitych gatunkówŚ berberysów, bukszpanu, 
cyprysików, daglezji, forsycji, jaWminowców, kasztanowca, kolcowoju, 
ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, Wwierków, tawuł 
i tawułowca, topoli, winobluszczy, cylistka i cywotnikówś 

20) zieleM izolacyjna pas zwartej zieleni wysokiej i niskiej, złoconej z gatunków odpornych na 
zanieczyszczenia (w tym zimozielonych), oddzielaj>cej funkcjonalnie 
i optycznie obiekty uci>cliwe od terenów s>siednichś 

21) zieleM naturalna  istniej>ca zieleM wysoka i niska utrzymywana w stanie aktualnie 
istniej>cym, z dopuszczeniem przyrodniczo uzasadnionych działaM 
sanitarnychś 

22) zieleM urz>dzona zespół rócnych elementów zieleni (drzewa, krzewy, byliny, trawniki), 
stanowi>cych skomponowan> całoWć przestrzenn>. 

RozdziaJ 2 
Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6Ł 1Ł Przeznaczenie terenu: 

1) caJy obszar objęty ”lanem, objęty jest ”rogramem rewitalizacjiŁ Przedmiotem rewitalizacji realizowanej 
zarówno jako inwestycja komunalna jak i ”rywatna są: budowa ukJadu komunikacyjnego, budowa in-
frastruktury technicznej, realizacja obiektów uwyteczno`ci ”ublicznej, renowacja substancji budowla-
nej i zabytków, budowa ”rzestrzeni ”ublicznych wraz z wy”osaweniem, w tym budowałmodernizacja 
nabrzewy dla jednostek ”Jywających, terenów zieleni urządzonej; 

2) w obszarze caJego ”lanu do”uszcza się lokalizację stacji telefonii i urządzeL stacji radiowych; 
3) na terenie objętym ”lanem zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowychŁ 

2Ł KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) do czasu zagos”odarowania terenów na cele zgodne z ”lanem do”uszcza się (chyba, we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczej): 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 63 ｦ 11533 ｦ PozŁ 1708

 
a) utrzymanie zainwestowania i uwytkowania nie s”eJniającego ustaleL ”lanu, z mowliwo`cią ”rowa-

dzenia ”rac remontowych i modernizacyjnych, bez mowliwo`ci ”owiększenia ”owierzchni zabudowy, 
b) lokalizację obiektów tymczasowych i zagos”odarowanie tymczasowe na cele skJadowe i handlo-

we (nie dotyczy kiosków handlowych), za”lecza budowlano - trans”ortowe, obsJugę trans”ortu 
wodnego i s”ortów wodnych; 

2) najniwszy ”oziom dostę”u technicznego i lokalizacji urządzeL infrastruktury technicznej w nowej za-
budowie na rzędnej 2,0 m nŁ”ŁmŁ; 

3) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego n”Ł kioskowiaty i wiaty ”rzystankowe, budki telefoniczne, lam”y o`wie-
tlenia ulicznego, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe, stojaki na rowery do”uszcza się, o ile ich usytuowa-
nie nie s”owoduje ograniczeL dla komunikacji szynowej, koJowej, rowerowej i ”ieszej, w tym dla 
umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 

4) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków mieszkalnych, 
biurowych, usJug ”ublicznych - od strony ulic i ”laców; zakaz nie dotyczy rur s”ustowych, instalacji 
odgromowych, a takwe szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie wystają-
cych ”oza lico budynku - ustalenie nie obowiązuje na terenach PUw; 

5) zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących oraz ”rzedJuwania lokalizacji istniejących na 
okres dJuwszy niw 2 lata, licząc od dnia wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, ustalenie nie obowiązuje na 
terenach PUw - z zastrzeweniem ”kt 6, zakaz nie obejmuje tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych; 

6) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam, szyldów oraz urządzeL 
technicznych na sJu”ach o`wietleniowych oraz na obiektach usytuowanych wzdJuw brzegów Odry 
widocznych od strony toru wodnego; 

7) zakazuje się montawu reklam wbudowanych w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące 
`wiatJo mogą zakJócać warunki mieszkaniowe oraz na elewacjach i dachach zabytków objętych 
ochroną konserwatorską, w s”osób ”rzesJaniający wystrój elewacji, z zastrzeweniem ”kt 8; 

8) do”uszcza się reklamy wbudowane o ”owierzchni do 1 m2, zawierające grafikę informacyjno - rekla-
mową okre`lającą logo firmowe lub charakter ”rowadzonej dziaJalno`ci w obiekcie i na dziaJce, na 
której reklama jest umieszczona; 

9) zakazuje się umieszczania reklamłbanerówłsiatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 
budynku, za wyjątkiem reklamłbanerówłsiatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowa-
niach, ogrodzeniach, instalowanych w trakcie ”rowadzonych robót budowlanych; 

10) wysoko`ć zabudowy, okre`loną w ”lanie, mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-
`ciu do budynku (z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych) do najwywszego ”unktu ”rze-
krycia dachu (z wyJączeniem obiektów technicznych takich jak n”Ł: maszynownie duwigów, stacje te-
lefonii oraz wyj`cia na dach, ”omieszczenia dla obsJugi ”arkingu, o ile ”arking znajduje się na dachu); 

11) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-
wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-
nicznego - do 0,5 m, balkonów - do 1,3 mŁ Linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekra-
czalne dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, scho-
dów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy 
oraz ram”; 

12) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej, chyba we ustalenia szczegó-
Jowe mówią inaczej; 

13) do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL nawigacyjnych wg za”otrzebowania, bez ograniczenia 
ich wysoko`ci; 

14) niezalewnie od ustaleL wysoko`ciowych wynikających z ”lanu lokalizacje wszystkich obiektów o wy-
soko`ci 100,00 m nad ”oziomem terenu lub wywsze są ”rzeszkodami lotniczymi; 

15) wszystkie obiekty w obszarze ”ortu morskiego, oznaczonym na rysunku ”lanu, widoczne z morskich 
wód wewnętrznych, swoją formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia `wiateJ nie mogą sugero-
wać oznakowania nawigacyjnego oraz nie mogą utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, 
a urządzenia o`wietleniowe nie mogą ”owodować ”adania ”romieni bez”o`rednio na akwen w s”o-
sób ”owodujący ｭo`le”ienieｬ nawigatorów jednostek ”Jywających; 

16) regulacje linii nabrzewa, budowa obiektów na wodach morskich wymaga wyczer”ania ”rocedur wynika-
jących z ”rze”isów odrębnych - za”isy ”lanu dla wód morskich nie są ustaleniami ”rawa miejscowegoŁ 

3Ł źasady ”arcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z ”otrzeb: 
a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
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b) nowego zagos”odarowania tymczasowego, 
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

2) do”uszcza się wydzielenie, Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie ich granic lub umowliwia ”rzyJą-
czenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu realizacji ustaleL ”lanu lub ”o”rawy wa-
runków zagos”odarowania; 

3) ”odziaJ dziaJek ”o granicach terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych jest zgodny z niniej-
szym ”lanem; 

4) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-
ku ”lanuŁ 

4Ł Ochrona `rodowiska i ”rzyrody: 

1) czę`ć terenu w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, jest ”oJowona w granicach obszaru s”ecjal-
nej ochrony ”taków Natura 2000 ｭŚolina Śolnej Odryｬ PLB320003, kawde ”lanowane ”rzedsięwzię-
cie o ”otencjalnym, bez”o`rednim lub ”o`rednim w”Jywie na stan obszaru Natura 2000 ”odlega oce-
nie uwzględniającej ewentualne skutki w odniesieniu do gatunków ”taków oraz ich siedlisk, ”rze”ro-
wadzonej na ”odstawie ”rze”isów ustawy o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego ochronie, 
udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowiskoŁ 

W granicach obszaru zabrania się ”odejmowania dziaJaL mogących, osobno lub w ”oJączeniu z innymi 
dziaJaniami, znacząco negatywnie oddziaJywać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególno`ci: 

a) ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych lub siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, dla których ochro-
ny wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

b) w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000 lub 
c) ”ogorszyć integralno`ć obszaru Natura 2000 lub jego ”owiązania z innymi obszarami; 

2) na terenach objętych Systemem źieleni Miejskiej, oznaczonych na rysunku ”lanu, nie stanowiących 
terenów komunikacji, obowiązują nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 
a) zakazuje się zmniejszania ”owierzchni terenu biologicznie czynnej ”oniwej 50% ”owierzchni tere-

nu elementarnego, ”ojedynczej dziaJki lub innej jednostki bilansowej okre`lonej w ustaleniach 
szczegóJowych ”lanu, 

b) na dziaJkach zabudowanych, na których nie jest mowliwe zachowanie wymaganego udziaJu ”o-
wierzchni terenu biologicznie czynnej, do”uszcza się jego ”omniejszenie w zakresie niezbędnym 
dla ”o”rawy funkcjonowania i wy”osawenia budynku lub terenu - nie większe niw 5% ”owierzchni 
dziaJki, 

c) zakazuje się kanalizacji otwartych, naturalnych cieków wodnych, 
d) do”uszcza się lokalizację nowych i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeL nawigacyjnych, 

umocnieL brzegowych oraz staJych stanowisk ”ostojowych, koniecznych do wykonywania i eks-
”loatacji tych urządzeL, 

e) ustalenia dla Systemu źieleni Miejskiej obowiązują równiew w ”rzy”adku nowego zagos”odaro-
wania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

3) cze`ć terenu w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, jest ”oJowona w źes”ole Przyrodniczo - Kra-
jobrazowym ｭŚębinaｬ, w którym obowiązują rygory chroniące wystę”ujące warto`ci ”rzyrodnicze 
i walory krajobrazowe, zgodnie z roz”orządzeniem Wojewody źachodnio”omorskiego; 

4) czę`ć terenu w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, jest ”oJowona w ”lanowanym rezerwacie 
”rzyrody ｭŚębina i CzarnoJękaｬ, na obszarze obowiązuje: 
a) zakaz budowy i rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeL technicznych, z wyjątkiem obiek-

tów sJuwących utrzymaniu drogi wodnej z oznakowaniem nawigacyjnym i ”lanowanego rezerwa-
tu ”rzyrody, 

b) zakaz oddziaJywania na ukJad wodny obiektu lub otoczenia ”rowadzący do zmiany stanu istniejącego, 
c) zaniechanie gos”odarczego wykorzystania drzewostanów, 
d) zakaz skJadowania refulatów; 

5) zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin oraz gatunków ro`lin niezgodnych z sie-
dliskiem, istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków nie”owądanych lub niezgodnych 
z siedliskiem nalewy sukcesywnie eliminować i zastę”ować gatunkami rodzimymi; 

6) w nowych nasadzeniach zieleni stosuje się rodzime gatunki drzew i krzewów, charakterystyczne dla 
danego terenu; 

7) w nowej zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej wzdJuw ulic nalewy zastosować rozwiązania architek-
toniczne i konstrukcyjne eliminujące lub Jagodzące negatywne skutki sąsiedztwa tras komunikacyjnych; 
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8) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z eks”loatacji zabudowy i zagos”odarowania terenu ”owinny zamykać 

się w granicach dziaJki ”rzynalewnej; 
9) w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonym na rysunku ”lanu, dla nowej za-

budowy o charakterze staJym obowiązuje ”odwywszenie ”oziomu terenu i wyniesienie ”osadzki ”arte-
ru budynków ”onad ”oziom wód ”owodziowych - minimum 0,15 m ”onad ”oziom 1,17 m nŁ”ŁmŁ - 
chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej, ”rojektowanie konstrukcji obiektów w s”osób mi-
nimalizujący zagrowenie utraty stateczno`ci w ”rzy”adku ”owodzi oraz stosowanie materiaJów bu-
dowlanych o zwiększonej od”orno`ci na kontakt z wodą (n”Ł cegJa ceramiczna, beton, wyroby ce-
mentowe, klinkier, terakota, kamieL, aluminium, PCV); 

10) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-
weL i uciąwliwo`ci okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, wznoszenie budynków z ”omieszczeniami 
”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi w zasięgu zagroweL i uciąwliwo`ci, do”uszcza się ”od warunkiem za-
stosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąwliwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego 
w ”rze”isachŁ 

5Ł Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) ustala się granice stref ochrony konserwatorskiej, obejmujące tereny wskazane na rysunku ”lanu  
i w ustaleniach szczegóJowych: 
a) granica strefy K ochrony krajobrazu kulturowego, 
b) strefą ś ochrony eks”ozycji obejmuje się caJy obszar ”lanu; 

2) strefę ś ochrony eks”ozycji, ustalono dla caJej doliny Odry, od krawędzi wzgórz lewobrzewa do ”od-
stawy Wzgórz Bukowych, dla zagwarantowania, w zagos”odarowaniu terenów w granicach strefy, 
bez”o`rednich i ”o`rednich wglądów na dominanty krajobrazowe, tworzenie lokalnych wnętrz i otwarć 
widokowych wzbogacających strukturę ”rzestrzenną dolinyŁ 

W strefie ś istotne jest utrzymanie ”owiązaL widokowych wystę”ujących z ”rzestrzeni ”ublicznych i te-
renów komunikacyjnych lewobrzewa i szlaku wodnegoŁ 

Ochronie ”odlegają: 

a) dalekie widoki rozlewiska Odry ”rzez sylwetę ”lanowanej zabudowy, 
b) widoki ze szlaku wodnego na zabytki i warto`ciowe zes”oJy krajobrazowe kulturowe i naturalne 

oraz dominanty krajobrazowe, 
c) widoki z ”rzestrzeni ”ublicznych: ulic, ciągów ”ieszych, nabrzewy, ”laców i ”rzestrzeni zieleni 

urządzonej, na zabytki i warto`ciowe zes”oJy krajobrazowe kulturowe i naturalne, dominanty kra-
jobrazowe; 

3) ustala się ochronę konserwatorską zabytków nie w”isanych do rejestru zabytków, objętych ewiden-
cją konserwatorską, w tym obiektów zakwalifikowanych do w”isu do rejestru zabytków, wskazanych 
w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonych na rysunku ”lanuŁ 

6Ł Komunikacja: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-
blicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ustala się ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym ”o-
”rzez ulicę zbiorczą oznaczoną w ”lanie PŁGŁ9022ŁKŚŁź; 

3) realizację kawdego nowego obiektu, rozbudowę, a takwe zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istnie-
jącego, warunkuje się umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych 
dla samochodów osobowych, ustalonej na ”odstawie ”oniwszej tabeli: 

 
Lp. Obiekt lub teren Jednostka 

obliczeniowa 
Wskaanik iloWci miejsc 

parkingowych 
1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie nie mniej nic 1 
2. Mieszkania funkcyjne zwi>zane z 

usługami 
1 mieszkanie 1 

3. Domy studenckie, hotele pracownicze 10 miejsc  nie mniej nic 3 
4. Hotele, pensjonaty 10 miejsc nie mniej nic 3 
5. Motele 1 pokój nie mniej nic 1 
6. Schroniska młodziecowe 10 łócek nie mniej nic 1 
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Lp. Obiekt lub teren Jednostka 

obliczeniowa 
Wskaanik iloWci miejsc 

parkingowych 
7. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 

sprzedacowej do 2000 m2 
100 m2 pow. sprzedac. nie mniej nic 2,5 

8. Obiekty ekspozycyjno – handlowe 100 m2 pow. 
ekspozycyjno-handl. 

nie mniej nic 2 

9. Restauracje, kawiarnie, inne (z 
wył>czeniem barów mlecznych i 
jadłodajni charytatywnych) 

10 miejsc konsump. nie mniej nic 3 
 

10. Biura, urzCdy, banki 100 m2 pow. ucytk. nie mniej nic 3 
11. Przychodnie i gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie, itp. 
1 gabinet nie mniej nic 1 

12. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. ucytk. nie mniej nic 1 
13. Obiekty muzealne i wystawowe 10 ucytkowników 

jednoczeWnie 
nie mniej nic 2,5 

14. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 
korzystaj>cych z 

obiektów jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

15. Biblioteki 20 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

16. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych nie mniej nic 5 
17. Zakłady przemysłowe i rzemiosło 

produkcyjne 
10 zatrudnionych na 

najliczniejszej zmianie 
nie mniej nic 3 

18. Rzemiosło usługowe 5 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie 

nie mniej nic 1 

19. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stanow. naprawcze nie mniej nic 3 
20. Stacje paliw (z wył>czeniem 

samoobsługowych stacji paliw) 
1 obiekt nie mniej nic 5 

21. Myjnie samochodowe 1 stanowisko do mycia nie mniej nic 2 
22. Hale sportowe, boiska (bez miejsc dla 

widzów) 
50 m2 pow. hali/terenu nie mniej nic 1 

23. Baseny pływackie, inne małe obiekty 
sportu i rekreacji (np. siłownie, fitness) 

10 korzystaj>cych nie mniej nic 1 

24. K>pieliska 100 m2 terenu 
zagospodarowania 

nie mniej nic 1 

25. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort nie mniej nic 2 
26. Sale konferencyjne 5 ucytkowników nie mniej nic 1 
27. Przystanie jachtowe 1 stanowisko dla 

jednostki 
nie mniej nic 1 

28. Małe przystanie pasacerskie 50 pasacerów 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 10  

29. Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 ucytkowników nie mniej nic 1 
 

4) wymogi okre`lone w § 6 ustŁ 6 ”kt 3, w zakresie ”otrzeb na miejsca ”ostojowe nie obowiązują w 
”rzy”adku: 
a) ada”tacji ”oddaszy na cele mieszkalne, 
b) zmiany s”osobu uwytkowania, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJującego ”o-

trzeby ”arkingowe do 1 miejsca ”ostojowego, 
c) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy tymczasowego obiektu budowlanego wywoJującego ”otrzeby 

”arkingowe do 1 miejsca ”ostojowego, barów mlecznych, jadJodajni charytatywnych oraz ”unk-
tów gastronomicznych z jedzeniem na wynos, 

d) zagos”odarowania tymczasowego wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe do 3 miejsc ”ostojowych, 
e) braku takiego wymogu w ustaleniach szczegóJowych; 

5) ”rzebiegi `ciewek rowerowych, ”okazane na rysunku ”lanu są ”rzebiegami ”rzybliwonymi; 
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6) na terenach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych jako obszar ruchu us”okojonego, zaleca się 

stosowanie równych form ograniczenia i s”owalniania ruchu samochodów (ograniczenie ”rędko`ci, 
zwęwenie korytarzy ruchu, odgięcia toru jazdy, w”rowadzenie wyse”ek `rodkowych, zmiany rodzaju 
nawierzchni, ”rogi zwalniające i lokalne wyniesienia nawierzchni, bramy wjazdowe, zastosowanie 
drzew i krzewów do o”tycznego zamknięcia ulicy, maJe ronda it”Ł) oraz stwarza się ”riorytetowe wa-
runki dla ruchu ”ieszego i rowerowegoŁ 

7Ł Infrastruktura techniczna: 

1) linie rozgraniczające ulic i wydzielonych ciągów ”ieszych, oznaczonych na rysunku ”lanu, wyznaczają 
korytarze infrastruktury technicznej, w których ”rowadzone są sieci uzbrojenia terenu; do”uszcza się 
”rowadzenie sieci i lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza liniami rozgraniczającymi ulic 
na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

2) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci uzbrojenia terenu ob-
sJugującej do”uszczone ”lanem uwytkowanie terenu; nowe i modernizowane sieci inwynieryjne nalewy 
”rowadzić jako ”odziemne; ustalenie to nie dotyczy ”rowadzenia sieci technologicznych na terenie 
zakJadów ”rodukcyjnych; 

3) zao”atrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci i magistrali wodociągowej o `rednicy 80 ÷ 
400 mm, w ulicach: Li”owej, _wiatowida, StrzaJowskiej, WiszesJawa; 

4) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”e-

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

nie z ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
5) od”rowadzanie `cieków sanitarnych ”rojektowaną kanalizacją sanitarną o `rednicy 0,2 ÷ 0,4 m oraz 

”rojektowaną kanalizacją tJoczną o `rednicy 90 ÷ 355 mm, w terenach: PŁGŁ9022ŁKŚŁź (Li”owa, 
_wiatowida, StrzaJowska, WiszesJawa), PŁGŁ9023ŁKŚŁŚ (Li”owa), ”o”rzez ”rojektowane ”rze”om”ow-
nie `cieków sanitarnych w terenach: PŁGŁ9016ŁKPS, PŁGŁ9017ŁKPS, PŁGŁ9018ŁKPS, PŁGŁ9019ŁKPS, 
PŁGŁ9020ŁKPS, PŁGŁ9021ŁKPS; 

6) do”uszcza się lokalne od”rowadzenie `cieków sanitarnych do czasu budowy kanalizacji sanitarnej; 
7) od”rowadzanie wód o”adowych do istniejącej i ”rojektowanej kanalizacji deszczowej o `rednicy 

0,30÷1,7ł0,9 m, ze zrzutem, ”o ”odczyszczeniu, do rzeki Odry, w terenach: PŁGŁ9022ŁKŚŁź (Li”o-
wa, _wiatowida, StrzaJowska, WiszesJawa), PŁGŁ9023ŁKŚŁŚ (Li”owa), PŁGŁ9025ŁKŚŁŚ (Grobla), 
PŁGŁ9002ŁUSw, PŁGŁ9003ŁUSw, PŁGŁ9004ŁUSw, PŁGŁ9008ŁPUw, PŁGŁ9011ŁźP,USw; 

8) zao”atrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej niskiego ci`nienia o `rednicy 32÷250 mm, 
zasilanej z istniejących gJównych rozdzielczych sieci gazowych niskiego ci`nienia o `rednicy 
150÷250 mm, w ulicach: Li”owej, WiszesJawa, _wiatowida; sieć gazowa niskiego ci`nienia zasilana 
jest z istniejących stacji redukcyjno - ”omiarowych gazu II sto”nia, zlokalizowanej ”oza obszarem 
”lanu ”rzy ulŁ GJowickiej i Nad Odrą; 

9) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 32 mm, sieć wodo-
ciągowa 80 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

10) zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: niskoemisyjne in-
stalacje grzewcze na ”aliwo staJe (do”uszcza się instalacje istniejące), gaz, olej o”aJowy, energię 
elektryczną lub odnawialne uródJa energii jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł o ”arametrach 
emisji zanieczyszczeL s”eJniających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków 
geologicznych zgodnie z ”rze”isami ”rawa geologicznego i górniczego; 

11) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 
i ”oddawanych ”rzebudowie - nie dotyczy kominków; 

12) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i ”rojektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 
15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i ”rojektowane stacje transformatorowe 15ł0,4 kV; 

13) nakazuje się wbudowanie urządzeL technicznych n”Ł stacje transformatorowe, wentylatornie oraz 
”omieszczenia do gromadzenia od”adów w budynki zasadnicze, chyba we ustalenia szczegóJowe sta-
nowią inaczej; 

14) obsJuga telekomunikacyjna z dostę”nych lub wykonanych na ”otrzeby obsJugi telekomunikacyjnej 
sieci i inwynieryjnych urządzeL sieciowych; 

15) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-
nych ”osesjach; s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 

16) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców winny być sytuowane ”ojemniki sJuwące do gromadzenia 
od”adów segregowanych ”rzeznaczonych do odzysku, dla co najmniej 30 rodzin; 

17) nakazuje się oddzielne i selektywne gromadzenie od”adów ”rodukcyjno - ”rzemysJowych ”ochodzą-
cych z zakJadów i usJugŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 
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RozdziaJ 4 
Ustalenia koLcowe 

§ 34Ł Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 usta-
wy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla gruntów nie komunalnych na terenach PŁGŁ9002ŁUSw, PŁGŁ9003ŁUSw, PŁGŁ9004ŁUSw, 
PŁGŁ9008ŁPUw, PŁGŁ9009ŁU, PŁGŁ9012ŁUSw, PŁGŁ9027ŁUSw; 

2) 0% dla gruntów komunalnych na włw terenach oraz dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszą 
uchwaJąŁ 

§ 35Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi MiastaŁ 

§ 36Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminyŁ 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 
 

Bazyli Baran 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXVIł890ł09 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 29 czerwca 2009 rŁ (”ozŁ 1708) 

ZaJącznik nr 1 arkusz 1 
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ZaJącznik nr 2 
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ZaJącznik nr 3 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492, zmŁ 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087, zmŁ z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635, zmŁ 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880, zmŁ z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, 
Nr 220, ”ozŁ 1413) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

§ 1Ł 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców stanowią - zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ) - zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej za”isane 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 od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w ro-
zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulicŁ 

§ 2Ł 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 P.G.9022.KD.Z Odcinek ulicy zbiorczej (ul. Wiszesława, Strzałowska, Vwiatowida) obsługuj>cej 

tereny tzw. dolnego tarasu wzdłuc Odry od VródmieWcia do północnej granicy 
miasta.  
Przewidywana przebudowa jezdni ulicy zbiorczej wraz z jej poszerzeniem, 
przebudowa torowiska tramwajowego i chodników, dobudowa drugiej jezdni na 
odcinku ulicy, budowa Wciecki rowerowej, budowa wiaduktu nad torami 
kolejowymi, budowa oWwietlenia i odwodnienia ulicy, peronów, zatok  i wiat 
przystankowych oraz urz>dzenie zieleni.   
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, elektroenergetycznej, kanalizacji i kolektora 
sanitarnego, ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych, kanalizacji deszczowej.  

2 P.G.9023.KD.D Budowa sieci wodoci>gowej i kolektora Wcieków sanitarnych. 
3 P.G.9024.KD.D Ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. 

Przewidywana budowa ulicyŚ jezdni i chodnika wraz z odcinkiem pod wiaduktem 
ulicy zbiorczej i skrzycowaniem z ulica Lipow>, budowa odwodnienia i 
oWwietlenia ulicy, urz>dzenie zieleni.  
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 

4 P.G.9025.KD.D Budowa odcinka jezdni z placem do zawracania wraz z odwodnieniem 
i oWwietleniem.  
Budowa kanalizacji sanitarnej. 

5 P.G.9004.USw Ci>g pieszojezdny 1KPJ – urz>dzenie ci>gu wraz z odwodnieniem i oWwietleniem, 
urz>dzenie zieleni. 
Budowa kanalizacji sanitarnej. 

6 P.G.9005.MW Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

7 P.G.9011.ZP,USw Ci>gi pieszojezdne 1KPJ i 2KPJ – urz>dzenie ci>gów wraz z odwodnieniem 
i oWwietleniem, urz>dzenie zieleni. 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego 
Wcieków sanitarnych. 

8 P.G.9026.ZP Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
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9 P.G.9027.USw Ci>g pieszojezdny 1KPJ – urz>dzenie ci>gu wraz z odwodnieniem i oWwietleniem, 

urz>dzenie zieleni. 
10 P.G.9016.KPS 

P.G.9017.KPS 
P.G.9018.KPS 
P.G.9019.KPS 
P.G.9020.KPS 
P.G.9021.KPS 

Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

 

§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

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

2Ł 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 artŁ 3 ”kt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska tŁjŁ ŚzŁ UŁ 
z 2008 rŁ Nr 25, ”ozŁ 150), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3Ł 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 artŁ 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 ze zmŁ)Ł 

4Ł Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2, jest ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada 1998 rŁ o finansach 
”ublicznych (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2104 ze zmŁ), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w s”rawie wieloletniego ”rogramu inwestycyjnego; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowejŁ 

§ 5Ł 1Ł źadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-
tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 
”odmiotamiŁ 

2Ł źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-
nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ustŁ 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 123, ”ozŁ 858 ze 
zmŁ), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane 
”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 
(artŁ 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

3Ł źadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 ustŁ 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 ze zmŁ)Ł 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego ｭGolęcino - GocJaw Portｬ w Szczecinie 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzen-
nym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492, zmŁ z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087, zmŁ z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635, zmŁ z 2007 rŁ 
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Nr 127, ”ozŁ 880, zmŁ z 2008 rŁ Nr 123, ”ozŁ 803, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, 
”ozŁ 1413); Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-
dowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji for-
malno”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 

PozŁ 1709 
 

UCHWAIA NR XXXVIł891ł09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 29 czerwca 2009 rŁ 
 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie ustanowienia Programu s”oJecznych inicjatyw lokalnychŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, 
Nr 153, ”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, 
”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203, Nr 167, ”ozŁ 1759; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, ”ozŁ 1457; 
z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, 
”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111, Nr 223, ”ozŁ 1458; z 2009 rŁ Nr 52, ”ozŁ 420); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1Ł W uchwale Nr XIł311ł07 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 li”ca 2007 rŁ w s”rawie ustanowienia 
Programu s”oJecznych inicjatyw lokalnych w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
  ｭ§ 2Ł Inicjatorami w ramach Programu mogą być osoby fizyczne i organizacje ”ozarządowe, w szcze-

gólno`ci stowarzyszenia lub fundacje, w zakresie w jakim nie ”rowadzą dziaJalno`ci gos”odarczejŁｬ; 
2) § 3 ustŁ 1 otrzymuje brzmienie: 
  ｭ1Ł W ramach Programu udzielane będzie refinansowanie realizacji inwestycji celu ”ublicznego, 

zwanej dalej Inicjatywą, ”olegającej na: 
1) budowie obiektów, urządzeL i sieci wodociągowych; 
2) budowie obiektów, urządzeL i sieci kanalizacyjnych; 
3) remoncie i ”rzebudowie dróg lokalnych; 
4) budowie, ”rzebudowie i remoncie, ”oJowonych w caJo`ci na nieruchomo`ciach stanowiących 

wJasno`ć Miasta Szczecin ”laców oraz ”arkingów, w tym równiew budowie o`wietlenia wymie-
nionych obiektów; 

5) budowie, ”rzebudowie i remoncie obiektów i urządzeL kultury fizycznej, w tym terenów rekrea-
cyjnych i s”ortowych; 

6) budowie, ”rzebudowie, remoncie obiektów ”omocy s”oJecznej i obiektów o`wiatowo-
wychowawczych; 

7) budowie, ”rzebudowie i remoncie, obiektów kulturyŁｬŁ 

§ 2Ł UchwaJa wchodzi w wycie w terminie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 
 

Bazyli Baran 


