
 

 

TRś_Ć: 
Poz.: 

U C H W A I Y  R A Ś Y  M I A S T A  

1577 ｦ Nr IX/164/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGryfiLska - Hangarowa 2ｬ 
w Szczecinie 11801 

1578 ｦ Nr IX/165/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭSt“Jczyn - Ba-

jecznaｬ w Szczecinie 11839 

S P R A W O Z D A N I A  Z  W Y K O N A N I A  B U Ś v ś T U  

1579 ｦ Wójta Gminy Marian“w“ z wyk“nania budwetu Gminy Marian“w“ za 2010 r“k 11909 

1580 ｦ Wójta Gminy Siemy`l z wyk“nania budwetu Gminy Siemy`l za 2010 r. 11935 

1581 ｦ Burmistrza Tychowa z wyk“nania budwetu Gminy Tych“w“ na r“k 2010 11945 
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UCHWAIA NR IX/164/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭGryfiLska - Hangarowa 2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, 

c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXVII/934/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭGryfiLska-

Hangarowa 2ｬ w Szczecinie ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“da-

rowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listo-

pada 2008 r.) uchwala się Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭGryfiLska-Hangarowa 2ｬ 

w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 22,91 ha z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) “d ”óJn“cy - linia regulacyjna ul. Hangar“wej “d str“ny l“tniska d“ skrzyw“wania z ul. GryfiLską “raz 
ul. GryfiLska d“ skrzyw“wania z ul. Wi“senną; 

2) od wschodu - zabudowa mieszkaniowa i tereny kolejowe na wschód “d ul. Wiosennej; 

3) “d ”“Judnia - tereny k“lej“we wzdJuw linii k“lej“wej Szczecin GJ. - Szczecin Śąbie na “dcinku “d ”rze-

jazdu w ul. Wiosennej do wiaduktu nad ul. A. Struga; 

Nr 85 Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 85 ｦ 11802 ｦ Poz. 1577 

 

4) “d ”“Judnia i zachodu - ul. A. Struga na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyw“wania z ul. Han-

gar“wą. 

3. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “kre`la źaJącznik nr 1 do Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭGryfiLska-Hangarowa 2ｬ w Szczecinie w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) D.Z.2001.UC,U,E pow. 4,6702 ha; 13) D.D.2013.U,P pow. 0.9039 ha; 

2) D.Z.2002.E pow. 0,0131 ha; 14) D.D.2014.MW,U pow. 0,4009 ha; 

3) D.Z.2003.U,P,KS pow. 1,0809 ha; 15) D.Z.2015.KD.Z pow. 3,5794 ha; 

4) D.Z.2004.U,P pow. 1,4262 ha; 16) D.D.2016.KD.Z pow. 0,1027 ha; 

5) D.Z.2005.KSP,U pow. 0,4760 ha; 17) D.D.2017.KD.L pow. 3,1840 ha; 

6) D.Z.2006.U,P pow. 3,1267 ha; 18) D.D.2018.KD.D pow. 0,3812 ha; 

7) D.Z.2007.E pow. 0,0030 ha; 19) D.Z.2019.KDW,KS pow. 0,2858 ha; 

8) D.Z.2008.E pow. 0,0039 ha; 20) D.D.2020.KDW pow. 0,0336 ha; 

9) D.D.2009.U,MN pow. 0,3077 ha; 21) D.D.2021.KDW pow. 0,0175 ha; 

10) D.D.2010.MW,U pow. 1,3423 ha; 22) D.D.2022.KDW pow. 0,0646 ha; 

11) D.D.2011.MW,U pow. 0,9177 ha; 23) D.D.2023.E pow. 0,0138 ha; 

12) D.D.2012.U,P pow. 0,5770 ha;   

§ 2. Przedmi“tem ”lanu są tereny funkcji miejskich, takich jak m.in.: usJugi o znaczeniu “góln“miej-

skim wraz z usJugami handlu w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 2000 m², dziaJaln“`ć 
produkcyjna i magazynowo-skJad“wa z wyJączeniem funkcji uciąwliwych, mieszkalnictw“ “raz infrastruk-

tura techniczna. Regulacje ”lanu “bejmują ”eJną ”r“blematykę “kre`l“ną w art. 15 ust. 2 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGryfiLska-Hangarowa 2ｬ 

w Szczecinie w skali 1:1000 stan“wi źaJącznik nr 1 będący integralną czę`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecin 

w skali 1:10000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. R“zstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych miasta “raz o zasadach ich finans“wania stan“wi źaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

4. R“zstrzygnięcia o s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu stan“wi źaJącznik nr 4, będący in-

tegralną czę`cią uchwaJy. 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”“dziel“ny jest na tereny elementarne, stan“wiące ”“dstaw“we jedn“stki struk-

turalne, dla których ustala się ”rzeznaczenie “raz równe zasady zabud“wy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne “znacz“ne są na rysunku “raz w tek`cie ”lanu w s”“sób nastę”ujący: 

1) litera “znaczająca ”“J“wenie terenu w dzielnicy: Ś (dzielnica Praw“brzewe); 
2) litera “znaczająca ”“J“wenie terenu w osiedlu: Z (Osiedle źdr“je), Ś (Osiedle Śąbie); 
3) liczba “znaczająca k“lejny numer ”lanu w osiedlu: 2; 

4) liczba “znaczająca k“lejny numer terenu elementarneg“ w ”lanie: 001 ÷ 023; 
5) symb“le ”rzeznaczenia terenów funkcj“nalnych “znaczające: 

a) MW,U - teren istniejącej zabud“wy mieszkani“wej wiel“r“dzinnej z do”uszczeniem usJug, 

b) UC,U,E - teren rozmieszczenia obiektu handlowego o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m² 

“raz innej zabud“wy usJug“wej, stacja transf“rmat“r“wa, 

d) U,P - teren zabud“wy usJug“wej “raz “biektów ”r“dukcyjnych lub magazynów, 

e) U,P,KS - teren zabud“wy usJug“wej, “biektów ”r“dukcyjnych lub magazynów z dopuszczeniem 

lokalizacji wydzielonego parkingu, 

f) E - teren stacji transformatorowej, 

g) KSP,U - teren obiektu stacji paliwowej z d“”uszczeniem usJug, 

h) KD.Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, 

i) KD.L - teren drogi publicznej - ulica lokalna, 

j) KD.D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 
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k) KDW - teren dr“gi wewnętrznej, 
l) KDW,KS - teren dr“gi wewnętrznej i parkingu. 

3. Ustalenia f“rmuJ“wane są na dwóch ”“zi“mach: “gólnym i szczegóJ“wym. Ustalenia “gólne “bo-

wiązują na caJym “bszarze ”lanu. Ustalenia szczegóJ“we “b“wiązują dla terenu elementarneg“. 

4. Ustalenia f“rmuJ“wane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

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

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia d“tyczące “bsJugi k“munikacyjnej; 
6) ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej. 

5. PeJny tekst ustaleL dla “znacz“neg“ “bszaru zawiera ustalenia “gólne i ustalenia szczegóJ“we dla 
terenu elementarnego, w którym znajduje się dany “bszar. 

§ 5. Uwyte w ”lanie “kre`lenia “znaczają: 

1) bogaty program zieleni - zrównic“wana gatunk“w“ zieleL wys“ka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie m“wliwe ”“wierzchnie terenu (np. w liniach r“zgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wyk“nanych lub uksztaJt“wanych miejscach (n”. zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJas“wych, zazieleni“ne `ciany w liniach r“zgraniczenia dziaJki, zieleL 

w donicach); 

2) dach stromy - równe f“rmy dachów o c“ najmniej dwóch ”“Jaciach gJównych ”“chyl“nych ”“d kątem 
c“ najmniej 35°; za f“rmę dachu str“meg“ uznaje się takwe dach mansard“wy, k“”uJ“wy lub k“leb-

kowy, w którym cięciwa Juku Jącząca najniwszy ”unkt z najwywszym nachyl“na jest d“ ”“zi“mu ”“d 
kątem c“ najmniej 35°; 

3) dominanta przestrzenna - “biekt lub gru”a “biektów (niek“niecznie bud“wlanych) wyrówniających się 

w kraj“brazie f“rmą lub gabarytem, o wyraunych wal“rach k“m”“zycyjnych, kultur“wych lub ”rzy-

rodniczych; 

4) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych - w przypadku zabudowy kubaturowej 

“znacza wys“k“`ć budynku wraz z urządzeniami na dachu (n”. k“miny, wywietrzniki, reklamy, ante-

ny itp.), w ”rzy”adku innych w“ln“ st“jących “biektów bud“wlanych “znacza wys“k“`ć najwywsze-

g“ ”unktu “biektu mierz“ną “d ”“zi“mu terenu; 
5) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni - zastą”ienie zlikwid“waneg“ na danym terenie zas“bu 

zieleni innym zas“bem, (niek“niecznie zawierającym te same elementy i zajmującym tę samą ”o-

wierzchnię), któreg“ s”“sób “ddziaJywania na `r“d“wisk“ i czJ“wieka będzie ”“d“bny; 
6) gatunki nie”“wądane r“`lin - eks”ansywne gatunki r“`lin wy”ierające r“dzimą fl“rę, które nie m“gą 

być st“s“wane w nasadzeniach na terenach zieleni publicznej, w lasach oraz na terenach zachowują-
cych ciągJ“`ć ”rzestrzenną z lasami, d“ nie”“wądanych gatunków r“`lin zalicza się inwazyjne gatunki 
drzew, krzewów i bylin, w szczególn“`ci: kl“n jesi“n“listny, rdest“wiec sachaliLski i ja”“Lski “raz 
niecier”ek grucz“J“waty i ”rzylądk“wy; 

7) harmonijna sylweta (widok, panorama, pierzeja) - ciąg “biektów bud“wlanych, zieleni i innych obiek-

tów naturalnych (”rzede wszystkim uksztaJt“wanie ”“wierzchni terenu) wzajemnie d“st“s“wanych 
d“ siebie ”“d względem estetycznym; 

8) inwynieryjne urządzenia sieci“we - urządzenia techniczne bez”“`redni“ ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbr“jenia terenu i za”ewniające m“wliw“`ć ich s”rawneg“ dziaJania. Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieci“we t“: stacje transf“rmat“rowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burz“we, stacje 
gazowe 2-g“ st“”nia, k“m“ry zasuw, wymienniki cie”Ja, ”“m”“wnie na sieci cie”J“wniczej, szafy 

i sJu”ki telek“munikacyjne, anteny radiokomunikacyjne wraz z k“nstrukcją ws”“rczą “raz inne urzą-
dzenia infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym: radiowe, optyczne i elektryczne - ”eJniące funkcje 
k“mutacyjne, ”rzekier“wujące, um“wliwiające nadawanie, “dbiór lub transmisję sygnaJów); 

9) kompozycja obiektu - ukJad eks”“n“wanych elewacji “raz dachu i zwieLczenia bud“wli z rozmiesz-

czeniem, wielk“`cią i ”r“”“rcjami “tw“rów, elementami ”r“gramu architekt“niczn“-estetycznego (de-

tale, faktury materiaJów, zasada k“l“rystyki it”.), st“larką, urządzeniami Jączącymi “biekt z otaczają-
cym terenem, t“warzyszącymi “biektami ”“m“cniczymi ws”ierającymi k“m”“zycyjnie “biekt gJówny; 

10) k“m”“zycja zes”“Ju zabud“wy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

d“wy, wys“k“`ci zabud“wy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, ”“dziaJu wJasn“`ci“weg“, 
nawierzchni utwardzonych; 
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11) k“m”“zycja zes”“Ju zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”“sawenia ”ark“weg“ (n”. zaJ“wenia pomnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

12) mieszkanie funkcyjne - wbud“wany l“kal mieszkalny integralnie związany z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią 
g“s”“darczą dla: wJa`ciciela ”“dmi“tu g“s”“darczeg“, strówa lub techn“l“ga (“ ile dziaJaln“`ć wyma-

ga caJ“d“b“weg“ nadz“ru), znajdujący się wewnątrz budynku o innej funkcji niw mieszkani“wa “raz 
na dziaJce ws”ólnej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią g“s”“darczą, ”rzy czym Jączna ”“wierzchnia caJk“wi-

ta mieszkania funkcyjneg“ nie m“we ”rzekraczać 50% ”“wierzchni caJkowitej budynku; 

13) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia “graniczająca “bszar usytu“wania budynku; lic“ budynku nie 
m“we ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabud“wy; 

14) obiekt w gminnej ewidencji zabytków - obiekt o wal“rach zabytk“wych ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków; “b“wiązują zasady “chr“ny “kre`l“ne w ustaleniach planu; 

15) obiekt o szczególnych wymaganiach bud“wlanych - obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie 

z zast“s“waniem na elewacjach ”rzylegJych d“ ”rzestrzeni ”ublicznych trwaJych materiaJów elewa-

cyjnych o wys“kiej jak“`ci; 
16) “b“wiązująca linia zabud“wy - linia wyznaczająca ”“J“wenie lica gJównej bryJy budynku;“jny; 
17) “bsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu związaneg“ z ”r“wadzeniem: usJug `wiadcz“nych w wyko-

nywaniu wolnych zaw“dów, szk“leL i nauczania, dziaJaln“`ci ”rawniczej, ”r“jekt“wej, rachunk“wo-

`ci, księg“w“`ci, d“radztwa, ”“`rednictwa, d“starczania inf“rmacji, s”“rządzania “”rac“waL i tJu-

maczeL, “bsJugi nieruch“m“`ci` it”., usJug rzecz“wych n”.: urządzanie wystaw, pakowanie itp., 

usJug zdr“wia n”.: gabinety lekarskie, ”“”rawy k“ndycji fizycznej, ”unkty “”ieki nad dziećmi i oso-

bami starszymi; usJug kultury i rozrywki np. biblioteka, czytelnia, salon gier, a takwe innych dr“bnych 
usJug n”.: sal“ny fryzjerskie, k“smetyczne, ”ralnia, szewc, f“t“graf“wanie, ”“ligrafia, wy”“wyczanie 

i na”rawa s”rzętu biur“weg“, d“m“weg“ it”., “raz związane z “bsJugą turystyki n”.: wy”“wyczalnia 
s”rzętu turystyczneg“, dziaJaln“`ć biur ”“drówy, agencji i informacji turystycznej itp.; 

18) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego 

obrysu budynku w stanie wyk“Lcz“nym na ”Jaszczyznę ”“zi“mą, ”rzyjmując za ”“dstawę “brys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest “n większy “d rzutu ”i“n“weg“ “brysu `cian fundament“wych, alb“ 

b) `cian fundament“wych, jeweli na ”“zi“mie terenu jest “n większy “d rzutu “brysu ”arteru; 
 d“ ”“wierzchni zabud“wy wlicza się ”“wierzchnię wystę”ujących w “brębie ”rzyziemia takich ele-

mentów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, l“ggie wgJębne (c“f-

nięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie 

(“gr“dy zim“we), garawe lub wiaty garaw“we - stan“wiące integralną czę`ć budynku “raz ”“wierzch-

nię “biektów ”“m“cniczych (g“s”“darczych) jak: garawe, sz“”y, szklarnie, altany it”.; d“ ”“wierzchni 
zabud“wy nie wlicza się ”“wierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”“niwej ”“zi“mu tere-

nu “raz ”“wierzchni sch“dów, ”“chylni i ram” zewnętrznych, studzienek przy oknach piwnicznych, 

“sJ“n ”rzeciwsJ“necznych, daszków, “ka”ów dach“wych a takwe nadwiesz“nych czę`ci budynku 
”“wywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

19) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wyk“rzystywane d“ eks”“zycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze inf“rmacyjnym lub marketing“wym. Reklama wbud“wana stan“wi wtórny 
element wy”“sawenia elewacji, umieszcz“ny na zak“Lcz“nym inwestycyjnie “biekcie bud“wlanym; 
reklamą wbud“waną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym m“wa ”“wywej, stan“wiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o powierzchni do 0,3 m²; 

20) reklama w“ln“ st“jąca - sam“dzielny “biekt ”rzeznacz“ny wyJącznie d“ eks”“zycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; re-

klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

21) `ciewka r“wer“wa - wydzielony w jezdni lub ”“za jezdnią ”as ”rzeznacz“ny dla ruchu r“wer“weg“; 
`ciewką r“wer“wą w rozumieniu ”lanu jest równiew ciąg ”iesz“ r“wer“wy; 

22) wart“`ci“wy drzew“stan - ”“jedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”“niwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha “raz wzdJuw dróg (”“za lasami i parkami oraz 

z wyjątkiem zadrzewieL tw“rz“nych ”rzez gatunki nie”“wądane), 
b) drzewa i krzewy gatunków ”rawnie chr“ni“nych lub stan“wiące ”“mniki ”rzyr“dy, aleje i parki 

zabytkowe, 

c) drzewa i krzewy gatunków r“dzimych i obcych, o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: 

- ”“wywej 200 cm: kasztanowiec, topola, wierzba, 

- ”“wywej 100 cm: brz“za, buk, daglezja, dąb (z wyjątkiem dębu czerw“neg“), grab, jesi“n, 
klon (z wyjątkiem kl“nu jesi“n“listneg“), li”a, m“drzew, “lsza, s“sna `wierk, 

- ”“wywej 50 cm: cy”rysik, gJóg, jarząb, leszczyna, wiąz, wyw“tnik, 
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d) ”“nad ”ięci“letnie drzewa i krzewy gatunków egz“tycznych z wyjątkiem: 
- gatunków nie”“wądanych i inwazyjnych, 

- gatunków wymieni“nych w bazie ｭGatunki obce. Polska baza danychｬ Instytutu Ochrony 

_r“d“wiska PAN, 
- ”“s”“litych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, daglezji, f“rsycji, ja`min“wców, 

kasztan“wca, k“lc“w“ju, ligustru, mah“nii, m“drzewi, such“drzewów, sumaków, `wierków, 
tawuJ i tawuJ“wca, t“”“li, win“bluszczy, wylistek i wyw“tników, 

e) drzewa dziuplaste nie stan“wiące zagr“wenia dla bez”ieczeLstwa ludzi i mienia; 

23) zamknięcie k“m”“zycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(gru”ą “biektów), uksztaJt“waniem ”“wierzchni terenu lub zielenią wys“ką, ”“siadające wal“ry k“m-

pozycyjne i estetyczne; 

24) zieleL iz“lacyjna - ”as zwartej zieleni wiel“”iętr“wej o szer“k“`ci d“st“s“wanej d“ “znacz“nej sytu-

acji przestrzennej (minimum 12,0 m), zJ“w“ny z gatunków “d”“rnych na zanieczyszczenia (w tym zi-

m“ziel“nych), “ddzielający funkcjonalnie i “”tycznie “biekty uciąwliwe “d terenów sąsiednich; 
25) z“rganiz“wana zieleL ”ubliczna - zieleL urządz“na wy”eJniająca ”rzestrzenie o d“stę”n“`ci ”ublicznej, 

w szczególn“`ci tw“rząca ”arki, skwery, zieleLce, aleje, a takwe stan“wiąca elementy k“m”ozycji 

ciągów ulicznych i ”laców, n”. sz”alery drzew, wyw“”J“ty, rabaty kwiat“we it”. 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej z d“”uszczeniem usJug (MW,U) d“”uszcza się wyJącznie wpro-

wadzenie wybranych usJug z zakresu: 

a) “bsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów mechaniki ”“jazd“wej, 
b) handel detaliczny w lokalach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 100 m², z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 

”Jynnych i gazu ”Jynneg“ d“ ”“jazdów samochodowych, 

c) gastronomia, 

d) ”“m“c s”“Jeczna, w tym z m“wliw“`cią caJ“d“b“weg“ ”“bytu “sób, 
“raz innych “kre`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
2) ”“za terenem elementarnym Ś.ź.2001,UC,U,ś zakazuje się l“kalizacji “biektów handl“wych o po-

wierzchni sprzedawy ”“wywej 2000 m²; 
3) zakazuje się l“kalizacji wydziel“nych ”arkingów dla sam“ch“dów cięwar“wych; 
4) zakazuje się l“kalizacji stacji ”aliw“wych d“ ”“jazdów mechanicznych, z wyjątkiem terenów elemen-

tarnych: D.Z.2001.UC,U,E i D.Z.2005.KSP,U, D.Z.2006.U,P; 

5) l“kalizację n“wych mieszkaL funkcyjnych d“”uszcza się wyJącznie w pierzei ul. GryfiLskiej (”“za granicami 
planu) w terenach elementarnych: D.D.2010.MW,U, D.D.2012.U,P, D.D.2011.MW,U i D.D.2014.MW,U. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) wszelkie uciąwliw“`ci wynikające z l“kalizacji inwestycji ”“winny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej z zastrzeweniem ust. 6 pkt 15; 

2) zakazuje się wycinki wart“`ci“weg“ drzew“stanu “raz likwidacji innej zieleni stan“wiącej element 
k“m”“zycji zes”“Ju zabud“wy lub zes”“Ju zieleni, za wyjątkiem: 

a) cięć ”ielęgnacyjnych, cięć sanitarnych, 
b) wycinki drzew gatunków nie”“wądanych, 
c) niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebud“wą ulic, 
d) niezbędnej wycinki drzew związanych z realizacją “biektów bud“wlanych, inwynieryjnych urzą-

dzeL sieci“wych i sieci inwynieryjnych, 
e) niezbędnej wycinki drzew zagrawających bez”ieczeLstwu ruchu k“lej“weg“ w “dlegJ“`ci mniej-

szej niw 15,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, 

f) niezbędnej wycinki d“”uszcz“nej w ustaleniach szczegóJ“wych; 
 ubytek zieleni s”“w“d“wany realizacją i ”rzebud“wą ulic “raz realizacją “biektów bud“wlanych i sieci 

inwynieryjnych wymaga ekwiwalentnej rek“m”ensaty w ”“staci w”r“wadzenia n“wych nasadzeL ro-

dzimych gatunków drzew i krzewów, zg“dnie z przepisami “drębnymi; 
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3) w nasadzeniach drzew i krzewów st“suje się gatunki r“dzime, ty”“we dla daneg“ miejsca (“lsza 
czarna, grab zwyczajny, brz“za br“dawk“wata, jesi“n wyni“sJy, wiąz szy”uJk“wy, dąb szy”uJk“wy, 
gJóg jedn“szyjk“wy); st“s“wanie ”“z“staJych gatunków “zd“bnych drzew, krzewów i bylin dopusz-

cza się w granicach terenów zabud“wanych (w szczególn“`ci juw ze sztucznie nasadz“ną zielenią 
`rednią i wys“ką); zakazuje się w”r“wadzania nie”“wądanych gatunków r“`lin, istniejące drzewa 

i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków nie”“wądanych nalewy sukcesywnie elimin“wać i zastę”o-

wać gatunkami r“dzimymi; 
4) na dziaJkach bud“wlanych, na których udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“ jest w dniu uchwalenia 

”lanu mniejszy niw 25% i w ”rzy”adkach braku m“wliw“`ci jeg“ ”“większenia d“”uszcza się jedn“ra-

z“w“ ”“mniejszenie udziaJu terenu bi“l“gicznie czynneg“ ustal“neg“ w pkt 1 - wyJącznie w zakresie 

niezbędnym d“ ”“”rawy stanu techniczneg“ zabud“wy lub standardu wy”“sawenia terenu, lecz nie 
więcej niw o 5% ”“wierzchni dziaJki budowlanej; 

5) d“”uszcza się sytu“wanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasięgu 
negatywneg“ “ddziaJywania k“munikacji dr“g“wej i k“lej“wej ”“d warunkiem zast“s“wania `r“dków 
technicznych zmniejszających wystę”ujące uciąwliw“`ci ”“niwej ”“zi“mu d“”uszczalneg“ ”rzez ”rze-

”isy “drębne; 
6) przy lokalizacji nowej zabudowy z l“kalami mieszkalnymi wzdJuw ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za 

granicami ”lanu) nakazuje się st“s“wanie r“związaL architekt“nicznych i konstrukcyjnych eliminują-
cych negatywne skutki sąsiedztwa k“munikacji dr“g“wej i k“lej“wej, zmniejszających te uciąwliw“`ci 
”“niwej ”“zi“mu ustal“neg“ w ”rze”isach “drębnych; “chr“na ”rzed haJasem “d str“ny ul. GryfiLskiej 
winna być realiz“wana `r“dkami technicznymi z wyJączeniem ekranów akustycznych; 

7) zakazuje się skJad“wania na “twartej ”rzestrzeni lub w “biektach “twartych: “d”adów “raz wszelkich 
materiaJów i ”r“duktów ”ylących lub emitujących nie”rzyjemne za”achy, z zastrzeweniem ust. 6 

pkt 17; 

8) zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej i `redni“wys“kiej w “dlegJ“`ci mniejszej niw 15,0 m od osi 

skrajnego toru kolejowego; 

9) zakazuje się zanieczyszczania `r“d“wiska grunt“w“-w“dneg“ ”“wywej ”“zi“mu ustal“neg“ w przepi-

sach “drębnych; 
10) zakazuje się l“kalizacji “biektów emitujących d“ atm“sfery substancje ”“w“dujące zmniejszenie ”rzej-

rzyst“`ci ”“wietrza (dymy, ”yJy “raz substancje inicjujące k“ndensację ”ary w“dnej); 
11) ”“Judni“w“ zach“dnia czę`ć “bszaru ”lanu ”rzylega d“ “tuliny SzczeciLskieg“ Parku Kraj“braz“weg“ 

ｭPuszcza Bukowaｬ, o granicy “znacz“nej na rysunku ”lanu; “b“wiązują ryg“ry chr“niące wystę”ują-
ce wal“ry kraj“braz“we ”“”rzez ustalenia szczegóJ“we, sf“rmuJ“wane dla ”“szczególnych terenów 
elementarnych; 

12) wszystkie ustalenia ek“l“giczne “b“wiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-

sowego i l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych. 

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

1) nie”rzekraczalna linia zabud“wy “granicza usytu“wanie wszystkich budynków na dziaJce bud“wlanej 
i wszystkich elementów ”r“gramu architekt“niczneg“ w”r“wadzanych w przyziemiu i parterze bu-

dynków z wyJączeniem wysunięć ”rzed nie”rzekraczalną linię zabud“wy: 
a) “ka”ów, gzymsów, balk“nów, daszków nad wej`ciami, a takwe takich czę`ci budynków jak gale-

rie, tarasy, sch“dy zewnętrzne, ”“chylnie i rampy: do 1,50 m, 

b) innych elementów ”r“gramu architekt“niczneg“ (studzienek d“`wietlających ”iwnice, ”rzedsi“n-

ków “raz elementów strefy wej`ci“wej ws”artych na sJu”ach): d“ 1,50 m, 

c) zewnętrznych warstw term“iz“lacyjnych i wyk“Lczeni“wych w ”rzy”adku budynków istnieją-
cych: do 0,20 m; 

2) “b“wiązująca linia zabud“wy “kre`la usytu“wanie budynku gJówneg“ o przeznaczeniu zgodnym z prze-

znaczeniem terenu i sytu“waneg“ na dziaJce bud“wlanej ”rzylegającej fr“ntem d“ ulicy lub drogi we-

wnętrznej “znacz“nej w ”lanie, gdzie szer“k“`ć fr“ntu dziaJki jest nie mniejsza niw 16,0 m; dla bu-

dynków t“warzyszących (n”. “biekty g“s”“darcze, garawe) “raz wszystkich budynków sytu“wanych 
na dziaJce bud“wlanej o fr“ncie mniejszym niw 16,0 m albo nie ”rzylegającej fr“ntem d“ ulicy lub 
dr“gi wewnętrznej ”rzebieg “b“wiązującej linii zabud“wy wyznacza nie”rzekraczalną linię zabud“wy; 

3) “b“wiązująca linia zabud“wy wyznacza lic“ budynku w przyziemiu i parterze elewacji frontowej, 

z dopuszczeniem wycofania w gJąb dziaJki bud“wlanej d“ 20% ”“wierzchni elewacji; d“tyczy 
wszystkich elementów ”r“gramu architekt“niczneg“ z wyJączeniem: 

a) “ka”ów i daszków nad wej`ciami d“ budynków: d“ 1,00 m, 

b) w ”rzy”adku budynków istniejących - zewnętrznych warstw term“izolacyjnych i wyk“Lczeni“wych: 
do 0,20 m; 
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4) linie zabud“wy nie “graniczają sytu“wania niekubatur“wych “biektów bud“wlanych, w tym: 

a) inwynieryjnych urządzeL sieci“wych, 
b) reklam w“ln“st“jących; 

5) d“”uszcza się sytu“wanie budynków zwróc“nych `cianą bez “tw“rów “kiennych lub drzwi“wych 

w str“nę granicy sąsiedniej dziaJki bud“wlanej w “dlegJ“`ci 1,5 m “d tej granicy lub bez”“`redni“ 
przy tej granicy; 

6) ustala się s”“sób ”“miaru wys“k“`ci zabud“wy: “d ”“zi“mu terenu ”rzy najniwej ”“J“w“nym wej`ciu 
(z wyJączeniem wej`ć d“ ”“mieszczeL technicznych i garawy) d“ najwywszeg“ ”unktu ”rzekrycia da-

chu (z wyJączeniem wyj`cia na dach ”rzy dachach ”Jaskich); wys“k“`ć “biektów technicznych wyra-

w“na w metrach nad ”“zi“m m“rza (bezwzględna) d“tyczy rzędnej wys“k“`ci najwywszeg“ ”unktu 
obiektu (z uwzględnieniem wbud“wanych urządzeL technicznych); w granicach terenów elementarnych: 

a) D.Z.2006.U.P, D.D.2009.U,MN, D.D.2010.MW,U, D.D.2011.MW,U, D.D.2012.U,P, D.D.2013.U,P, 

D.D.2014.MW,U - ”“z“stających w zasięgu ”“wierzchni ”“dej`cia l“tniska, 
b) D.Z.2001.UC,U,E, D.Z.2003.U,KS, D.Z.2004.U,P, D.Z.2005.KSP,U, D.Z.2006.U.P, 

D.Z.2019.KDW,KS - ”“z“stających w zasięgu ”“wierzchni ”rzej`ci“wej i ”“zi“mej wewnętrznej 
lotniska, 

 “b“wiązują bezwzględne d“”uszczalne caJk“wite wys“k“`ci “biektów bud“wlanych “raz naturalnych, 
“kre`l“ne w dokumentacji rejestracyjnej Lotniska Szczecin-Śąbie, ze szczególnym uwzględnieniem 
“biektów trudn“ d“strzegalnych z powietrza zlokalizowanych w rej“nie ”“dej`cia d“ l“tniska, o wy-

s“k“`ci zg“dnej z przepisami “drębnymi; 
7) nakazuje się d“st“s“wanie n“wej zabud“wy i zagospodarowania terenu w tym “biektów technicz-

nych d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z pkt 6; 

8) w strefie B ochrony konserwatorskiej, o granicach “znacz“nych na rysunku ”lanu, dziaJania inwesty-

cyjne d“st“s“wuje się d“ zach“wania i uczytelnienia hist“rycznej k“m”“zycji zes”“Ju zabud“wy “raz 
nawiązaniem f“rmą n“wych budynków d“ k“m”“zycji “biektów zabytk“wych ”“”rzez m.in.: 
a) uzu”eJnienia ”ierzei ulic: GryfiLska, Wi“senna, 

b) krycie nowych budynków l“kaliz“wanych w ”ierzejach ulic: GryfiLska, Wi“senna, dachami stro-

mymi symetrycznymi (np. kalenicowe, mansardowe), 

c) st“s“wanie ceramiczneg“ ”“krycia dachów str“mych; 

9) w strefie B “chr“ny k“nserwat“rskiej d“”uszcza się “znak“wania ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci g“s”“dar-

czej wyJącznie w f“rmie szyldów umieszczanych na elewacji fr“nt“wej, bez”“`redni“ ”rzy wej`ciu d“ 
l“kalu uwytk“weg“ lub na “gr“dzeniu ”“sesji - w ”rzy”adku, gdy “dlegJ“`ć elewacji fr“nt“wej “d gra-

nicy dziaJki ”rzekracza 5,0 m; 

10) w strefie B “chr“ny k“nserwat“rskiej zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na 
elewacjach budynków “d str“ny ul. GryfiLskiej i ul. Wiosennej; zakaz nie dotyczy rur spustowych, in-

stalacji “dgr“m“wych, kanaJów wentylacji mechanicznej, waluzji wl“tów i wyl“tów wentylacji me-

chanicznej nie wystających ”“za lic“ budynku a takwe szafek gaz“wych, elektr“energetycznych 

i telekomunikacyjnych; 

11) ustala się strefę ś “chr“ny eks”“zycji wid“ków w kierunku Wzgórz Buk“wych, “znacz“ną na rysunku 
planu, obejmującą zach“dnią czę`ć terenów elementarnych: Ś.ź.2001.UC,U,ś, Ś.ź.2015.KŚ.ź, 
D.D.2017.KD.L; w strefie brzeg“wej strefy ś ustalenia ”lanu ksztaJtują k“m”“zycję i strukturę zago-

s”“dar“wania ”ierwszeg“ ”lanu eks”“n“wanych wid“ków w kierunku Wzgórz Buk“wych poprzez 

ograniczenia zabudowy tymczasowej i w zakresie ksztaJt“wania ”rzegród wid“k“wych; warunki eks-

”“zycji “kre`lają ustalenia szczegóJ“we: linii zabud“wy, f“rm zabud“wy i zagospodarowania terenu, 

sf“rmuJ“wane dla ”“szczególnych terenów elementarnych; 

12) nowe i ”rzeksztaJcane zainwest“wanie realizuje w d“st“s“waniu d“ wym“gów harm“nijnej ”ierzei 
ul. GryfiLskiej (na “dcinku “d ul. A. Struga do ul. Wiosennej), zgodnie z ustaleniami szczegóJ“wymi 
w zakresie kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, sf“rmuJ“wanymi dla ”o-

szczególnych terenów elementarnych; ”ierzeje ul. GryfiLskiej uzu”eJnia się n“wą zabud“wą i zielenią 
wys“ką ”“między budynkami; w liniach r“zgraniczających ul. GryfiLskiej (teren elementarny 
Ś.ź.2015.KŚ.ź) “granicza się w”r“wadzanie ”rzegród wid“k“wych w postaci samodzielnych obiek-

tów bud“wlanych jak n”. ekrany akustyczne i reklamy w“ln“ st“jące; 
13) ustala się “chr“nę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych w ustaleniach 

szczegóJ“wych i oznaczonych na rysunku ”lanu ”“”rzez utrzymanie: gabarytów wys“k“`ci“wych, 
formy dachu, kompozycji elewacji, wystroju architektonicznego i wyglądu st“larki “kiennej w elewa-

cjach frontowych; w ”rzy”adku k“nieczn“`ci r“zbiórki “biektu zabytk“weg“ ze względów technicz-

nych nakazuje się wyk“nanie inwentaryzacji ”“miar“wej i fotograficznej oraz przekazanie jej organowi 

ds. “chr“ny zabytków, a nastę”nie “dtw“rzenie “biektu w pierwotnej lokalizacji, zgodnie z wyk“naną 
inwentaryzacją; 
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14) ”rzy l“kalizacji n“wych “biektów uwyteczn“`ci ”ublicznej - w granicach dziaJki bud“wlanej realizuje 
się “d”“wiednie d“ r“dzaju “biektu i s”“s“bu zag“s”“dar“wania terenu r“związania ”rzestrzenne 
wynikające z ”rze”isów “br“ny cywilnej i bez”ieczeLstwa ”“war“weg“; 

15) zakazuje się l“kalizacji n“wych, “drębnych l“kali usJug“wych z wej`ciem usytu“wanym ”“niwej ”o-

ziomu chodnika; 

16) obiekty gospodarcze z ”“jemnikami d“ gr“madzenia “d”adów staJych wbud“wuje się w budynki lub 

sytuuje w otoczeniu zieleni parawanowej; 

17) zakazuje się n“weg“ tymczas“weg“ zagospodarowania i uwytk“wania terenu za wyjątkiem: 

a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych niezbędnych d“ k“ntynuacji d“tychczas“weg“ uwytk“wa-

nia niezgodnego z ”rzeznaczeniem terenu lecz istniejąceg“ legalnie, d“ czasu zmiany zag“s”“da-

rowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

b) tymczas“weg“ uwytk“wania terenu stan“wiąceg“ k“ntynuację d“tychczas“weg“ uwytk“wania, 
do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 

c) zgodnych z ”rzeznaczeniem terenu tymczas“wych “biektów usJug“wych, gospodarczych 

i magazyn“wych, na “kres nie dJuwszy niw 3 lata, 

d) zapleczy budowy inwestycji, realizowanych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 

e) zagospodarowania tymczasowego dopuszczonego w ustaleniach szczegóJ“wych, wynikająceg“ 

z k“nieczn“`ci zast“s“wania r“związaL ”rzej`ci“wych ”rzy realizacji ”lanu; 
18) d“”uszcza się zach“wanie i ada”tację zainwest“wania (w tym zabudowy) i uwytk“wania terenu nie-

zgodnego z ”lanem lecz istniejąceg“ legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszeg“ ”lanu - do czasu 

zmiany zagospodarowania i przeznaczenia terenu na zgodne z ”lanem; istniejące legalnie budynki mo-

gą być ”“ddawane rem“nt“m ka”italnym i m“dernizacj“m bez ”rawa ”“większania kubatury budynku 

i liczby mieszkaL w ”rzy”adku budynków mieszkalnych (zakaz ”“większania kubatury budynku nie 

dotyczy rozbudowy o urządzenia techniczne niezbędne d“ ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania “biektu); 
19) l“kalizację n“weg“ i ”rzedJuwenie l“kalizacji istniejąceg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ warunkuje 

się Jącznym s”eJnieniem wym“gów: 

a) dostosowaniem zagospodarowania, a w szczególn“`ci standardu wyk“nania (r“dzaj materiaJów 
elewacyjnych) “biektów tymczas“wych d“ kraj“brazu i “taczającej zabud“wy, 

b) nie ”“w“d“waniem “graniczeL dla k“munikacji k“J“wej, r“wer“wej i pieszej oraz dla przeprowa-

dzenia sieci inwynieryjnych, 
c) m“wliw“`cią likwidacji i d“”r“wadzenia terenu d“ stanu ”ierw“tneg“ lub m“wliw“`cią wyk“rzy-

stania zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ d“ celów zg“dnych z planem; 

20) d“”uszcza się l“kalizację reklam z wyjątkiem: 
a) lokalizacji reklam w“ln“ st“jących w strefie ochrony konserwatorskiej B, 

b) l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących ”rzesJaniających “biekty zabytk“we, 
c) l“kalizacji reklam wbud“wanych na elewacjach fr“nt“wych “biektów zabytk“wych, 
d) l“kalizacji reklam m“gących zakJócać warunki mieszkani“we ”“”rzez emisję ”ulsująceg“ `wiatJa, 
e) sytu“wania reklam wbud“wanych na dachu nad najwywszą k“ndygnacją budynku, ”“wywej: “ka”u, 

gzymsu, attyki, 

f) innych lokalizacji reklam w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
 ”“wywsze “graniczenia nie d“tyczą tradycyjnych sJu”ów “gJ“szeni“wych “raz banerów i siatek re-

klamowych instalowanych w trakcie f“rmalnie ”r“wadz“nych r“bót bud“wlanych - na elewacjach 

budynków, ruszt“waniach, “gr“dzeniach lub wy”“saweniu ”lacu bud“wy; 
21) lokalizację reklam w ”asach dr“g“wych warunkuje się nie ”“w“d“waniem “graniczeL dla k“munikacji 

k“J“wej, r“wer“wej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów dr“g“wych “raz dla ”r“wa-

dzenia sieci inwynieryjnych; 
22) l“kalizację “biektów maJej architektury “raz l“kalizację n“wych i ”rzedJuwanie l“kalizacji istniejących 

“biektów stan“wiących niezbędne wy”“sawenie “bszarów zainwest“wania miejskieg“, takich jak 
budki telefoniczne, kioskowiaty i wiaty ”rzystank“we, k“sze na `mieci, Jawki ”ark“we, lam”y, trady-

cyjne sJu”y “gJ“szeni“we, ”“mniki, f“rmy ”lastyczne it”. warunkuje się: 
a) d“st“s“waniem “biektów d“ istniejąceg“ kraj“brazu i “taczającej zabud“wy, 
b) brakiem kolizji z sieciami i urządzeniami ”“dziemnymi, 
c) nie ”“w“d“waniem “graniczeL dla k“munikacji k“J“wej, r“wer“wej i pieszej, w tym dla umiesz-

czania znaków i sygnaJów dr“g“wych; 
23) budynki sytuowane w “dlegJ“`ci mniejszej niw 10,0 m od granicy obszaru kolejowego lub mniejszej 

niw 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabud“wy wzdJuw 
terenów k“lej“wych “znacz“nymi na rysunku ”lanu, realizuje się z zast“s“waniem r“związaL (n”. 
k“nstrukcyjnych, “chr“nnych) uniem“wliwiających: 
a) s”“w“d“wanie zagr“wenia wycia ludzi i bez”ieczeLstwa mienia, 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 85 ｦ 11809 ｦ Poz. 1577 

 

b) s”“w“d“wanie zagr“wenia bez”ieczeLstwa i ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania ruchu k“lej“weg“, 
c) wyw“Janie zakJóceL dziaJania urządzeL sJuwących d“ ”r“wadzenia ruchu k“lej“weg“; 

24) w strefie “chr“ny k“nserwat“rskiej B zakazuje się realizacji “gr“dzeL (w szczególn“`ci “d str“ny 
ul. GryfiLskiej) z ”refabryk“wanych ”rzęseJ bet“n“wych: ”eJnych lub awur“wych; 

25) ustalenia kompozycji i f“rm zabud“wy “b“wiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania 

tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejąceg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych; 
2) ”laców i d“jazdów urządz“nych jak“ zag“s”“dar“wanie tymczas“we nie uznaje się za d“stę” d“ dro-

gi ”ublicznej dla terenów ”rzylegJych; 
3) zakazuje się wydzielania dziaJek ”“ “brysie budynków bez wydzielenia terenu ”rzynalewneg“ i nie-

zbędneg“ d“ racj“nalneg“ k“rzystania z budynku, ustalenie nie dotyczy sytuacji wyznaczenia po ob-

rysie budynku jednej z granic terenu ”rzynalewneg“ zabud“wie istniejącej w dniu wej`cia w wycie ni-

niejszego planu oraz w zabud“wie szereg“wej lub bliuniaczej; 
4) minimalną szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej, “kre`l“ną w ustaleniach szczegóJ“wych, 

ustala się wyJącznie dla dziaJek bud“wlanych bez”“`redni“ ”rzylegających d“ ulic i dróg wewnętrz-
nych oznaczonych w planie, przy czym w ”rzy”adku dziaJki ”rzylegającej d“ kilku ulic lub dróg we-

wnętrznych; ustalenie d“tyczy fr“ntu ”rzy ulicy lub dr“dze wskazanej w ustaleniach szczegóJ“wych, 
albo w przypadku braku wskazania - c“ najmniej jedneg“ fr“ntu; nie uznaje się za dziaJkę bud“wlaną 
dziaJki gruntu stan“wiącej wyJącznie d“jazd d“ dziaJek bud“wlanych nie ”rzylegających fr“ntem d“ 
ulic i dróg wewnętrznych; ustalenie “b“wiązuje z zastrzeweniem pkt 6; 

5) ”rzy wydzielaniu dziaJek bud“wlanych ”rzylegających fr“ntem d“ ulic lub dróg wewnętrznych, “zna-

czony w ustaleniach szczegóJ“wych kąt nachylenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych d“tyczy wy-

Jącznie granic stykających się z linią r“zgraniczającą ulicy lub dr“gi wewnętrznej; 
6) oznaczone w ustaleniach szczegóJ“wych zasady ”arcelacji nie “b“wiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 

bud“wlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieci“wych i “biektów inwynieryjnych; 

7) “kre`l“ne w ustaleniach szczegóJ“wych warunki ”arcelacji nie “b“wiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 
gruntu na ”rzyJączenie d“ sąsiedniej ”“sesji w celu um“wliwienia ”rawidJ“weg“ i racjonalnego korzy-

stania z budynku lub urządzeL ”“J“w“nych na tej ”“sesji lub um“wliwienia jej racjonalnej zabudowy 

i ”“”rawy warunków zag“s”“dar“wania (k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych); 
8) d“”uszcza się scalanie dziaJek ”“J“w“nych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-

szenia ich ”“wierzchni lub um“wliwienia d“k“nania n“weg“ ”“dziaJu zg“dnego z ustaleniami szczegó-
J“wymi ”lanu; 

9) “znacz“ne na rysunku ”lanu granice terenów elementarnych wyznaczają granice ”“dziaJów ”arcela-

cyjnych; 

10) ”rzebieg linii dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych “kre`la się ”“”rzez “dczyt graficzny “si linii z rysun-

ku planu; 

11) d“”uszcza się wydzielanie dla stacji transf“rmat“r“wych dziaJek bud“wlanych o powierzchni nie-

zbędnej dla ich ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania, ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”u d“ dr“gi ”u-

blicznej, z zastrzeweniem ”unktu 12; 
12) niezalewnie “d ustaleL szczegóJ“wych d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia dziaJki o po-

wierzchni maksymalnej 120 m², dla stacji transf“rmat“r“wej; ustalenie nie d“tyczy terenów stacji 
transformatorowych oznaczonych w planie symbolem E. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę k“munikacyjną “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się z istniejących i ”r“jekt“wanych dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych, ”“Jącz“nych z zewnętrznym ukJadem k“munikacyjnym miasta; 
2) ”“wiązania ukJadu k“munikacyjneg“ “bszaru “bjęteg“ ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 

będą ulice istniejące: ulica Ś.ź.2015.KŚ.ź (ul. GryfiLska), fragment ul. GryfiLskiej ”“J“w“ny ”“za “b-

szarem planu, ulica D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa) oraz ulica D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna); 

3) w “bszarze ”lanu znajduje się teren Ś.ź.2016.KD.Z (ul. Wi“senna) ”rzeznacz“ny na ulicę zbi“rczą, 
bez bez”“`rednieg“ ”“wiązania k“munikacyjneg“ z obszarem planu; 

4) dla ul. Andrzeja Struga klasy technicznej GP, ”rzylegającej d“ “bszaru ”lanu, “b“wiązuje zakaz bez-

”“`redniej “bsJugi terenów “taczających z jezdni gJównych; 
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5) realizację kawdeg“ n“weg“ “biektu bud“wlaneg“ “raz r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub 
zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, nie mniejszej niw ta, 
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“Janych realizacją ”rzedsięwzięcia; 

6) w ”rzy”adku braku m“wliw“`ci realizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych na terenie 
”rzedsięwzięcia d“”uszcza się ich l“kalizację w granicach innego terenu wskazanego w ustaleniach 

szczegóJ“wych; 
7) d“ “bliczania za”“trzeb“wania na miejsca ”“st“j“we dla sam“ch“dów “s“b“wych ”rzyjmuje się na-

stę”ujące minimalne wskauniki liczby miejsc ”“st“j“wych: 

L.p. 
Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik liczby miejsc 

postojowych 

1. budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie 2 

2. budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 

3. hotele, pensjonaty 2 Jówka 1 

4. domy dziennego i staJeg“ ”“bytu dla “sób starszych 15 Jówek 1 

5. ”lacówki “”iekuLcz“-wychowawcze 5 zatrudnionych 2 

6. przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 12 dzieci 1 

7. 
przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 

adwokackie, itp. 

1 gabinet 1 

8. sklepy o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m² 40 m² ”“w. s”rzedawy 1 

9. 
sklepy, domy towarowe o powierzchni 

s”rzedaw“wej ”“wywej 2000 m²  
30 m² ”“w. s”rzedawy 1 

10. 
obiekty wystawowe 10 uwytk“wników 

jedn“cze`nie 

1 

11. obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² ”“w. uwytk“wej* 1 

12. gastronomia 10 msc konsumpc. 3 

13. biura, urzędy, ”“czty, banki 30 m² ”“w. uwytk“wej* 1 

14. 
sale konferencyjne 5 uwytk“wników 

jedn“cze`nie 

1 

15. kina, teatry 4 miejsca siedzące 1 

16. 
rozrywka (puby, dyskoteki, salony gier itp.) 10 uwytk“wników 

jedn“cze`nie 

1 

17. 
stacja paliwowa (z wyJączeniem stacji 
sam““bsJug“wej) 

1 obiekt 5 

18. 
myjnie samochodowe (jako samodzielny obiekt) 1 stanowisko  

 do mycia 

1 

19. 
stacje diagnostyczne, punkty wymiany oleju, opon 

itp. 

1 stanowisko 2 

20. warsztaty ”“jazdów mechanicznych 1 stanowisko naprawcze 3 

21. rzemi“sJ“ usJug“we 50 m² ”“w. uwytk“wej 1 

22. ”lace skJad“we, hurt“wnie, magazyny 5 zatrudnionych** 2 

23. zakJady ”r“dukcyjne 5 zatrudnionych** 1 

24. usJugi równe 100 m² ”“w. uwytk“wej 1 

* d“ ”“wierzchni uwytk“wej, w ”rzy”adku “bliczeL za”“trzeb“wania miejsc ”“st“j“wych, nie zalicza się: ”o-

wierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 
** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

 

8) realizację kawdeg“ n“weg“ “biektu bud“wlaneg“ “raz r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub 
zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia “d”“wiedniej il“`ci miejsc ”“st“j“wych dla r“werów, nie mniejszej niw ta, która wynika 

z przyrostu potrzeb parkingowych wyw“Janych realizacją ”rzedsięwzięcia; 
9) w ”rzy”adku braku m“wliw“`ci realizacji miejsc ”“st“j“wych dla r“werów na terenie ”rzedsięwzięcia 

d“”uszcza się ich l“kalizację w granicach pasa drogowego na chodniku pod warunkiem nie powodo-

wania “graniczeL w ruchu pieszych; 
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10) d“ “bliczania za”“trzeb“wania na miejsca ”“st“j“we dla r“werów ”rzyjmuje się nastę”ujące minimal-

ne wskauniki liczby miejsc ”“st“j“wych: 
L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik liczby  

 miejsc 

postojowych 

1. budynki mieszkalne jednorodzinne nie “kre`la się 

2. budynki mieszkalne wielorodzinne nie “kre`la się 

3. hotele, pensjonaty 50 Jówek 1 

4. domy dziennego i staJeg“ ”“bytu dla “sób starszych 30 Jówek 1 

5. ”lacówki “”iekuLcz“-wychowawcze nie “kre`la się 

6. przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 24 dzieci 1 

7. przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, 

itp. 

nie “kre`la się 

8. sklepy o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m² 100 m² ”“w. s”rzedawy 1 

9. sklepy, domy towarowe o ”“wierzchni s”rzedaw“wej 
”“wywej 2000 m²  

200 m² ”“w. s”rzedawy 1 

10. obiekty wystawowe 20 uwytk“wników 
jedn“cze`nie 

1 

11. obiekty ekspozycyjno-handlowe 200 m² ”“w. s”rzedawy 1 

12. gastronomia nie “kre`la się 

13. biura, urzędy, ”“czty, banki 100 m² ”“w. uwytk“wej* 1 

14. sale konferencyjne nie “kre`la się 

15. kina, teatry 20 miejsc siedzących 1 

16. rozrywka (puby, dyskoteki, salony gier itp.) nie “kre`la się 

17. stacja paliwowa (z wyJączeniem stacji sam““bsJug“wej) nie “kre`la się 

18. myjnie samochodowe (jako samodzielny obiekt) nie “kre`la się 

19. stacje diagnostyczne, punkty wymiany oleju, opon nie “kre`la się 

20. warsztaty ”“jazdów mechanicznych nie “kre`la się 

21. rzemi“sJ“ usJug“we 20 zatrudnionych** 1 

22. ”lace skJad“we, hurt“wnie, magazyny 25 zatrudnionych** 1 

23. zakJady ”r“dukcyjne 10 zatrudnionych** 1 

24. usJugi równe 250 m² ”“w. uwytk“wej 1 

* d“ ”“wierzchni uwytk“wej, w ”rzy”adku “bliczeL za”“trzeb“wania miejsc ”“st“j“wych, nie zalicza się: ”o-

wierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 
** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie; 

 

11) wymogi w zakresie za”“trzeb“wania na miejsca ”“st“j“we “kre`l“ne w pkt 5 i 8 nie “b“wiązują 

w przypadku: 

a) zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ wyw“Jująceg“ ”“trzeby parkingowe do 3 miejsc postojowych 

i ustanowione na okres do 3 lat, 

b) zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ związaneg“ z uwytk“waniem sez“n“wym (letnie “gródki ga-

stronomiczne, itp.), 

c) ada”tacji ”“ddaszy “raz mieszkaL na l“kale usJug“we i mieszkania funkcyjne oraz w przypadku 

innych “biektów (terenów) wyw“Jujących ”“trzeby ”arking“we d“ 1 miejsca postojowego; 

12) ”“kazane na rysunku ”lanu ”rzebiegi `ciewek r“wer“wych są ”rzebiegami ”rzybliw“nymi; ustalenie 
”rzebiegu `ciewki r“wer“wej w przekroju pasa drogowego nastą”i na eta”ie ”r“jektu bud“wlaneg“ 
ulicy chyba, we ”rzebieg u`ci`l“ny będzie w ustaleniach szczegóJ“wych dla terenów elementarnych; 

13) “”rócz ”rzebiegów `ciewek r“wer“wych wskazanych na rysunku ”lanu d“”uszcza się ”r“wadzenie 
`ciewek r“wer“wych w granicach innych terenów elementarnych. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) linie r“zgraniczające ulic wyznaczają k“rytarze infrastruktury technicznej, w których m“gą być ”ro-

wadzone sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeweniem pkt 15; 

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

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają k“rytarze infrastruktury technicznej, w których m“gą być ”r“wa-

dz“ne sieci uzbr“jenia terenu d“ “bsJugi daneg“ terenu elementarneg“, z zastrzeweniem pkt 15; 

3) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci i l“kalizację inwynieryjnych urządzeL sieci“wych ”“za liniami r“zgra-

niczającymi ulic na warunkach “kre`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
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4) d“”uszcza się r“zbud“wę, ”rzebud“wę i likwidację istniejących “raz bud“wę n“wych sieci uzbr“jenia 
terenu wraz z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieci“wych “bsJugujących ustal“ne ”la-

nem przeznaczenie terenu; 

5) zaopatrzenie w w“dę z istniejącej i n“wej sieci w“d“ciąg“wej zasilanej z istniejących sieci i magistrali 

w“d“ciąg“wej w ulicach: Hangar“wej, Wi“sennej, GryfiLskiej; 
6) system w“d“ciąg“wy nalewy realiz“wać: 

a) z za”ewnieniem funkcj“n“wania ”ublicznych urządzeL za“”atrzenia w w“dę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “br“ny cywilnej, 

b) z uwzględnieniem za”ewnienia wymaganeg“ za”“trzeb“wania na w“dę dla celów ”rzeciw”“wa-

rowych; 

7) “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych ustala się istniejącym i nowym systemem grawitacyjno - tJ“cznej 
kanalizacji sanitarnej do kolektora sanitarnego w ul. GryfiLskiej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gry-

fiLskiej, Hangar“wej, Wi“sennej; 
8) “d”r“wadzanie wód “”ad“wych ustala się istniejącą i n“wą kanalizacją deszcz“wą ”“ ”“dczyszczeniu 

w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych do kolektora deszczowego w ul. Hanga-

rowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: GryfiLskiej, Hangar“wej, Wi“sennej, Struga; 
9) dla nowo realizowanej zabudowy do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach, 

d“”uszcza się: 
a) “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych do indywidualnych i l“kalnych zbi“rników bez“d”Jyw“wych, 
b) “d”r“wadzenie wód deszcz“wych d“ indywidualnych zbi“rników um“wliwiających gr“madzenie 

wód “”ad“wych; 
10) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i n“wej sieci gaz“wej `rednieg“ i niskieg“ ci`nienia w ulicach: GryfiL-

skiej, Hangarowej, Wiosennej; 

11) zaopatrzenie w cie”J“ z cie”J“wni rej“n“wej ｭŚąbskaｬ ”“”rzez istniejące i nowe sieci cieplne w ul. Gry-

fiLskiej, Hangarowej, Wiosennej, a takwe ”“”rzez l“kalne i indywidualne uródJa cie”Ja; 
12) zaopatrzenie w cie”J“ z indywidualnych i l“kalnych uródeJ cie”Ja wyk“rzystujących: nisk“emisyjne 

instalacje grzewcze na ”aliw“ staJe, gaz, “lej “”aJ“wy, energię elektryczną lub “dnawialne uródJa 
energii jak: k“lekt“ry sJ“neczne, ”“m”y cie”lne it”. o parametrach emisji zanieczyszczeL s”eJniają-
cych warunki “chr“ny `r“d“wiska lub w d“st“s“waniu d“ warunków ge“l“gicznych zg“dnie z przepi-

sami prawa geologicznego i górniczeg“; 
13) d“”uszcza się bud“wę k“generacyjnych l“kalnych uródeJ wytwarzających w skojarzeniu cie”J“ i ener-

gię elektryczną; 
14) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablo-

wych i napowietrznych 15 kV i 0,4 kV ”“”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

15) d“”uszcza się realizację infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
nakazy, zakazy, dopuszczenia i “graniczenia “kre`l“ne w ”lanie nie d“tyczą infrastruktury i sieci tele-

komunikacyjnej, wraz z urządzeniami niezbędnymi d“ ich ”rawidJ“weg“ funkcjonowania oraz eksplo-

atacji; 

16) “bsJuga telek“munikacyjna z infrastruktury i sieci telek“munikacyjnej; d“”uszcza się ”rzebud“wę, 
r“zbud“wę, rem“nt, r“zbiórkę i bud“wę w nowej lokalizacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, 

wraz z urządzeniami niezbędnymi d“ ich ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania “raz eks”l“atacji; 
17) ustala się czas“we gr“madzenie “d”adów staJych w ”“jemnikach zl“kaliz“wanych na ”“szczególnych 

posesjach a nastę”nie wyw“wenia ich na skJad“wisk“ “d”adów staJych, s”“sób gr“madzenia “d”a-

dów winien za”ewnić m“wliw“`ć ich selektywnej zbiórki; 
18) n“we sieci inwynieryjne “raz sieci istniejące, ”rzeznacz“ne d“ ”rzebud“wy, nalewy ”r“wadzić jak“ 

podziemne; 

19) ustala się minimalne `rednice sieci r“zdzielczych uzbr“jenia terenu: sieć gaz“wa 25 mm, sieć w“do-

ciąg“wa 90 mm, cie”lna 2 x 40 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny D.Z.2001.UC,U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o po-

wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m², obiekty ekspozycyjno-handlowe, stacja transformatorowa; 

2) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o powierzchni sprzedawy d“ 2000 m², 
b) gastronomia, 
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c) wystawiennictwo, 

d) rozrywka i kultura, 

e) administracja i “bsJuga biznesu, 
f) “bsJuga firm i klientów; 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji ”aliw“wej z usJugami t“warzyszącymi wyJącznie w pierzei ul. Hanga-

rowej, z wyJączeniem sam“ch“d“wych warsztatów: na”rawczych i diagnostyki samochodowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 25% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) d“”uszcza się wycinkę sam“siewów drzew i krzewów, ”rzy czym ”“wstaJy ubytek zieleni wymaga 

ekwiwalentnej rekompensaty; 

3) zakazuje się nasadzeL zieleni wys“kiej; 
4) budynki z ”“mieszczeniami ”rzeznacz“nymi na staJy ”“byt ludzi wy”“sawa się w zabezpieczenia 

techniczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie wewnątrz nich d“”uszczalnych ”“zi“mów: zanieczyszczeL 
”yJ“wych, duwięku “raz wibracji; 

5) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej z zastosowaniem nasa-

dzeL zieleni wyJącznie niskiej i `redni“wys“kiej, zg“dnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. GryfiLskiej, ul. A. Struga i ul. Hangarowej, oznaczone 

na rysunku planu; 

2) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne wid“ków “d str“ny: węzJa k“munikacyjnego A. Struga - GryfiL-
ska i ul. A. Struga (odcinek ulicy poza granicami planu) w formie zabudowy kubaturowej, oznaczone 

na rysunku planu; 

3) n“wą zabud“wę stan“wiącą zamknięcie k“m”“zycyjne “kre`l“ne w pkt 2 realizuje się jak“ “biekt 
o szczególnych wymaganiach budowlanych; 

4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 65% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
5) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy o charakterze staJym z wyjątkiem zamknięcia k“m”“zycyjneg“: 2 kondygnacje nad-

ziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy w formie zamknięcia k“m”“zycyjneg“ “kre`l“neg“ w pkt 2: 4 kondygnacje nadziemne 

do 18 m n.p.m., 

c) zabudowy o charakterze tymczasowym: 4,5 m, 

d) “biektów technicznych: zrównic“wana w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“ zg“dnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

e) reklam wolno st“jących: d“ 4,5 m; 

6) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) budynki kryje się dachami o innej ge“metrii niw dachy str“me, d“”uszcza się zast“s“wanie dachów 
str“mych nad wej`ciami d“ budynków; f“rmy ”rzekryć dach“wych d“st“s“wuje się d“ ”“trzeb wy-

eks”“n“wania zamknięcia k“m”“zycyjneg“, “kre`l“neg“ w pkt 2; 

8) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, 
z zastrzeweniem pkt 5 lit. e oraz pkt 10; 

9) realizację n“wej zabud“wy kubatur“wej d“”uszcza się wyJącznie na dziaJce bud“wlanej o parame-

trach zgodnych z ust. 4; 

10) zach“dnią czę`ć terenu elementarneg“ “bejmuje się strefą ś “chr“ny eks”“zycji wid“ków w kierunku 

Wzgórz Buk“wych, o granicach oznaczonych na rysunku planu; w granicach strefy ś zakazuje się re-

alizacji reklam w“ln“ st“jących w f“rmie ty”“wych tablic na n“`nikach reklam“wych, o powierzchni 

”rzekraczającej 2,0 m², oraz ekranów akustycznych w f“rmie sam“dzielnych “biektów bud“wlanych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 1200 m²; 
2) n“we dziaJki bud“wlane wydziela się ”“d warunkiem, we ”rzylegają d“ ulicy Ś.Ś.2017.KŚ.L 

(ul. Hangarowa); 

3) kąt ”“J“wenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do pasa drogowego ul. Hangarowej 

w terenie elementarnym D.D.2017.KD.L zawarty w ”rzedziale: “d 85° d“ 90°; 
4) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej “d str“ny terenu elementarnego D.D.2017.KD.L 

(ul. Hangarowa): 30,0 m; 

5) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 85 ｦ 11814 ｦ Poz. 1577 

 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu D.D2017.KD.L (ul. Hangarowa); 

2) d“”uszcza się zjazd z ul. Struga (odcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) ”“”rzez dr“gę ws”“magającą; 
3) d“”uszcza się ”“wiązanie k“munikacyjne z terenem D.Z.2003.U,P,KS; 

4) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5; 

5) dla “biektów handl“wych o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m² d“”uszcza się bilans“wanie 
zapotrzebowania na miejsca postojowe w granicach wydziel“neg“ ”arkingu dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w terenie elementarnym D.Z.2003.U,P,KS. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2001.UC,U,E, 

D.Z.2015.KD.Z, D.D.2017.KD.L i ul. Struga (poza granicami planu); 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację “raz bud“wę w nowej lokalizacji sieci: 

w“d“ciąg“wej, cie”lnej, elektr“energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej, rur“ciągu tJ“czneg“ 
`cieków sanitarnych, rur“ciągu tJ“czneg“ wód deszcz“wych; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych i deszczowych; 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt urządzeL ”“dczyszczalni wód deszcz“wych; 
5) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę nowych stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV; d“”uszcza się w“ln“ st“jące lub do-

budowane stacje transformatorowe o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 8. Teren elementarny D.Z.2002.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni terenu elementarneg“; 
2) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej, zgodnie z § 6 ust. 2 

pkt 3. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 4,5 m; 

4) budynek kryje się dachem ”Jaskim; 
5) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa); 

2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

ustala się l“kalizację w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenerge-

tycznej 15 kV. 

§ 9. Teren elementarny D.Z.2003.U,P,KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa, “biekty ”r“dukcyjne, magazyny; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug z zakresu: 

a) gastronomia, 

b) wystawiennictwo, 

c) rozrywka i kultura, 

d) administracja i obsJuga biznesu, 
e) handel w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m², 
f) “bsJuga firm i klientów; 
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3) d“”uszcza się l“kalizację wydziel“neg“ ”arkingu dla sam“ch“dów “s“b“wych d“ “bsJugi terenów 
sąsiednich, w tym “biektów handl“wych o powierzchni sprzedawy ”“wywej 2000 m² zlokalizowanych 

w terenie elementarnym D.Z.2001,UC,U,E; 

4) zakazuje się l“kalizacji sam“ch“d“wych warsztatów na”rawczych “raz stacji ”aliw“wych; 
5) ustala się ”as techniczny dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnych, “znacz“ny na rysunku ”lanu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 25% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej w liczbie zg“dnej ze wskaunikiem: 

minimum 1 drzewo na 8 miejsc postojowych; n“we nasadzenia zieleni d“k“nuje się ”“między stano-

wiskami ”“st“j“wymi lub bez”“`redni“ wzdJuw granicy ”arkingu lub wzdJuw granic z terenami elemen-

tarnymi: D.Z.2015.KD.Z, D.D.2017.KD.L; 

3) zabud“wę l“kaliz“waną “d str“ny terenu Ś.ź.2015.KŚ.ź (ul. GryfiLska) realizuje się z zastosowaniem 

r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych ”“zi“mów duwięku i wibracji 

w ”“mieszczeniach ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi; 
4) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce budowlanej, zgodnie z § 6 ust. 2 

pkt 3. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. GryfiLskiej, ul. Hangarowej oraz kolektora sanitarnego 

“kre`l“neg“ w ust. 6 pkt 2, oznaczone na rysunku planu; 

2) minimalna “dlegJ“`ć n“wej zabud“wy “d k“lekt“ra sanitarneg“: 5,0 m; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 60% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy o charakterze staJym: 3 kondygnacje nadziemne do 15,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 6,5 m, 

c) “biektów technicznych: zrównic“wana w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“ zg“dnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam w“ln“ st“jących: d“ 4,5 m; 

5) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zagos”“dar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) budynki kryje się dachami o innej ge“metrii niw str“me, d“”uszcza się zast“s“wanie dachów stro-

mych nad wej`ciami d“ budynków; 
7) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, 

z zastrzeweniem pkt 4 lit. d; 

8) od strony ul. GryfiLskiej i ul. Hangar“wej k“nstrukcja “gr“dzeL awur“wa, z dopuszczeniem zastoso-

wania mur“wanych elementów k“nstrukcyjnych; 
9) d“”uszcza się l“kalizacje reklam wyJącznie o tre`ci związanej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 1200 m²; 
2) n“we dziaJki bud“wlane wydziela się ”“d warunkiem, we ”rzylegają do ulicy D.D.2017.KD.L 

(ul. Hangarowa); 

3) kąt ”“J“wenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.2017.KD.L 

(ul. Hangarowa) zawarty w ”rzedziale: “d 60° d“ 90°; 
4) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 24,0 m; 

5) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa); 

2) d“”uszcza się ”“wiązanie k“munikacyjne z terenami D.Z.2001.UC,U,E i D.Z.2004.U,P; 

3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5; 

4) w granicach wydziel“neg“ ”arkingu dla sam“ch“dów “s“b“wych d“”uszcza się bilans“wanie za”“trze-

b“wania na miejsca ”“st“j“we dla “biektów handl“wych o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m², 
zlokalizowanych w terenie elementarnym D.Z.2001.UC,U,E. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2015.KD.Z, 

D.D.2017.KD.L, D.Z.2001.UC,U,E, D.Z.2003.U,P,KS; 
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2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej w ”asie technicznym dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnych, 
oznaczonym na rysunku planu. 

§ 10. Teren elementarny D.Z.2004.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa, “biekty ”r“dukcyjne, magazyny; 
2) zakazuje się l“kalizacji sam“ch“d“wych warsztatów na”rawczych; 
3) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m², 
b) usJug“wa dziaJaln“`ć rzemie`lnicza, 
c) gastronomia, 

d) wystawiennictwo, 

e) rozrywka i kultura, 

f) administracja i “bsJuga biznesu, 
g) “bsJuga firm i klientów; 

4) d“”uszcza się ada”tacje istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub lokali mieszkalnych na obiekty lub 

l“kale usJug“we; 
5) zakazuje się ”“większania il“`ci l“kali mieszkalnych; d“”uszcza się r“zbud“wę l“kalu mieszkalneg“ 

wyJącznie w ”rzy”adku ”rzeksztaJcenia na mieszkanie funkcyjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ na dziaJce bud“wlanej: 25%, z zastrzewe-

niem § 6 ust. 2 pkt 4; 

2) zabud“wę l“kaliz“waną “d str“ny terenu Ś.ź.2015.KŚ.ź (ul. GryfiLska) realizuje się z zastosowaniem 

r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych ”“zi“mów duwięku i wibracji 

w ”“mieszczeniach ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi; 
3) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej w liczbie zg“dnej ze wskaunikiem: 

minimum 1 drzewo na 8 miejsc ”“st“j“wych; n“we nasadzenia zieleni d“k“nuje się ”“między stano-

wiskami ”“st“j“wymi lub bez”“`redni“ wzdJuw granicy ”arkingu lub wzdJuw granic z terenami elemen-

tarnymi: D.Z.2015.KD.Z, D.D.2017.KD.L; 

4) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej, zg“dnie z § 6 ust. 2 

pkt 3. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. GryfiLskiej, ul. Hangarowej, oznaczone na rysunku 

planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabud“wy: 60% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy o charakterze staJym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 4,5 m, 

c) “biektów technicznych: zrównic“wana w dostosowaniu do wymagaL ruchu l“tniczeg“ zg“dnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam w“ln“ st“jących: d“ 4,5 m; 

4) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

5) budynki kryje się dachami o innej ge“metrii niw str“me, d“”uszcza się zast“s“wanie dachów stro-

mych nad wej`ciami d“ budynków; 
6) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, 

z zastrzeweniem pkt 3 lit. d; 

7) d“”uszcza się l“kalizacje reklam wyJącznie o tre`ci związanej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią; 
8) od strony ul. GryfiLskiej i ul. Hangar“wej k“nstrukcja “gr“dzeL awur“wa, z dopuszczeniem zastoso-

wania mur“wanych elementów k“nstrukcyjnych; 
9) tymczasowe “biekty g“s”“darcze, “kre`l“ne na rysunku ”lanu, ”rzeznacz“ne d“ likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 1500 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej “d str“ny ul. GryfiLskiej i ul. Hangarowej: 

24,0 m; 

3) kąt ”“J“wenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy D.D.2017.KD.L 

(ul. Hangarowa) zawarty w ”rzedziale: “d 70° d“ 90°; 
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4) zakazuje się wydzielania n“wych dziaJek bud“wlanych nie ”rzylegających do ul. Hangarowej; 

5) d“”uszcza się ”“większenie dziaJek bud“wlanych ”rzy ul. GryfiLskiej o nieruch“m“`ci grunt“we ”rzy-

legające d“ ul. Hangarowej, m.in. w celu um“wliwienia gJówneg“ d“jazdu d“ terenu inwestycji z tere-

nu elementarnego D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa); 

6) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: Ś.Ś.2017.KŚ.L (ul. Hangarowa) lub D.Z.2015.KD.Z (ul. GryfiLska); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2015.KD.Z, 

D.D.2017.KD.L, D.Z.2003.U,P,KS. 

§ 11. Teren elementarny D.Z.2005.KSP,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: stacja paliwowa z usJugami t“warzyszącymi; 
2) d“”uszczalny zakres usJug t“warzyszących: 

a) handel detaliczny w lokalu o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 100 m², 
b) gastronomia, 

c) “bsJuga ”“jazdów; 
3) d“”uszczalne “biekty “bsJugi ”“jazdów: myjnia, stan“wisk“ ”rzegląd“we, stacja diagn“styczna, wy-

miana opon, wymiana oleju; 

4) ustala się ”as techniczny dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnych, “znacz“ny na rysunku ”lanu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ na dziaJce bud“wlanej: 25%; 
2) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej w liczbie zg“dnej ze wskaunikiem: 

minimum 1 drzewo na 8 miejsc ”“st“j“wych; n“we nasadzenia zieleni d“k“nuje się ”“między stano-

wiskami ”“st“j“wymi lub bez”“`redni“ wzdJuw granicy ”arkingu lub wzdJuw granic z terenami elemen-

tarnymi: D.Z.2015.KD.Z, D.D.2017.KD.L; 

3) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej, zg“dnie z § 6 ust. 2 

pkt 3. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. GryfiLskiej, ul. Hangarowej, oznaczone na rysunku 

planu; 

2) minimalna “dlegJ“`ć n“wej zabud“wy “d k“lekt“ra deszcz“weg“: 5,0 m; 

3) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne wid“ku “d str“ny skrzyw“wania ul. Hangarowej i ul. GryfiLskiej, 
oznaczone na rysunku planu, w formie zabudowy kubaturowej; 

4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
5) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy o charakterze staJym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 4,5 m, 

c) “biektów technicznych: zrównic“wana w dostosowaniu do wymagaL ruchu l“tniczeg“ zg“dnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam w“ln“ st“jących: d“ 6,5 m; 

6) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) budynki kryje się dachami o innej ge“metrii niw dachy str“me; f“rmy ”rzekryć dach“wych d“st“s“wu-

je się d“ ”“trzeb wyeks”“n“wania zamknięcia k“m”“zycyjneg“, “kre`l“neg“ w pkt 2; 

8) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, 
z zastrzeweniem pkt 5 lit. d; 

9) tymczasowe obiekty gospodarcze, oznaczone na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu; 
2) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: Ś.Ś.2017.KŚ.L (ul. Hangarowa) lub D.Z.2015.KD.Z (ul. GryfiLska); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2015.KD.Z, 

D.D.2017.KD.L, D.Z.2004.U,P; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt k“lekt“ra deszcz“weg“ w pasie technicznym dla 

”rzebiegu sieci inwynieryjnych, “znacz“nym na rysunku ”lanu; 
3) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV; w“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 12. Teren elementarny D.Z.2006.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa, “biekty ”r“dukcyjne, magazyny; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m², 
b) usJug“wa dziaJaln“`ć rzemie`lnicza, 
c) gastronomia, 

d) wystawiennictwo, 

e) rozrywka i kultura, 

f) administracja i “bsJuga biznesu, 
g) “bsJuga firm i klientów, 
h) stacja paliwowa; 

3) lokalizacje stacji paliwowej z usJugami t“warzyszącymi d“”uszcza się wyJącznie ”“między zabud“wą 
zlokalizowana przy ul. GryfiLskiej 108 a 113; 

4) jak“ usJugi t“warzyszące stacji ”aliw“wej, d“”uszcza się min. l“kalizację “biektów “bsJugi ”“jazdów: 
myjnia, stan“wisk“ ”rzegląd“we, stacja diagn“styczna z jednym stanowiskiem drobnych napraw sa-

m“ch“dów “s“b“wych, wymiana “”“n, wymiana “leju; 
5) d“”uszcza się ada”tacje istniejącej zabud“wy mieszkani“wej lub l“kali mieszkalnych na “biekty lub 

l“kale usJug“we; 
6) zakazuje się ”“większania il“`ci l“kali mieszkalnych; d“”uszcza się r“zbud“wę l“kalu mieszkalneg“ 

wyJącznie w ”rzy”adku ”rzeksztaJcenia na mieszkanie funkcyjne; 

7) ustala się ”asy techniczne dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnych, “znacz“ne na rysunku ”lanu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ na dziaJce bud“wlanej: 25%, z zastrzewe-

niem § 6 ust. 2 pkt 4; 

2) zabud“wę l“kaliz“waną “d str“ny terenu Ś.ź.2015.KŚ.ź (ul. GryfiLska) realizuje się z zastosowaniem 

r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych ”“zi“mów duwięku i wibracji 

w ”“mieszczeniach ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi; 
3) od str“ny terenów k“lej“wych st“suje się r“związania techniczne ”rzeciwdziaJające r“z”rzestrzenianiu 

się haJasu “d k“munikacji k“lej“wej jak n”. duwięk“chJ“nne “kJadziny elewacyjne lub ekrany aku-

styczne, zwarta zieleL o charakterze izolacyjnym w f“rmie wyw“”J“tów - ”rzy uwzględnieniu “grani-

czeL wynikających z usytuowania podziemnego uzbrojenia terenu; 

4) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej w liczbie zg“dnej ze wskaunikiem: 
minimum 1 drzewo na 8 miejsc postojowych; nowe nasadzenia zieleni d“k“nuje się ”“między stano-

wiskami ”“st“j“wymi lub bez”“`redni“ wzdJuw granicy ”arkingu lub wzdJuw granicy z terenem ele-

mentarnym D.Z.2015.KD.Z; 

5) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej z zastosowaniem ga-

tunków r“`lin “d”“rnych na zanieczyszczenia, zg“dnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. GryfiLskiej wraz z węzJem ul. A. Struga (D.Z.2015.KD.Z), 

linii kolej“wej (”“za granicami ”lanu) “raz “d dr“gi wewnętrznej (Ś.ź.2019.KŚW,KS) “raz k“lekt“rów 
sanitarnych i deszcz“wych “kre`l“nych w ust. 6 pkt 2, oznaczone na rysunku planu; 
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2) “b“wiązujące linie zabud“wy “d str“ny: ul. GryfiLskiej (Ś.ź.2015.KŚ.ź) i ul. A. Struga (odcinek ulicy 

poza granicami planu), oznaczone na rysunku planu; 

3) minimalna “dlegJ“`ć n“wej zabud“wy “d k“lekt“rów sanitarnych i deszczowych: 5,0 m; 

4) ustala się zamknięcia k“m”“zycyjne wid“ków “d str“ny: 
a) węzJa k“munikacyjneg“ A. Struga - GryfiLska, 
b) skrzyw“wania ul. Hangarowej i ul. GryfiLskiej, 

oznaczone na rysunku planu; 

5) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 65% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
6) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy o charakterze staJym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 6,5 m, 

c) “biektów technicznych: zrównic“wana w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“ zg“dnie z § 6 

ust. 3 pkt 6, 

d) reklam w“ln“ st“jących: d“ 4,5 m; 

7) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zagospodar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

8) budynki kryje się dachami o innej ge“metrii niw str“me, d“”uszcza się zast“s“wanie dachów stro-

mych nad wej`ciami d“ budynków; 
9) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, 

z zastrzeweniem pkt 6 lit. d; 

10) od strony ul. GryfiLskiej k“nstrukcja “gr“dzeL awur“wa, z dopuszczeniem zastosowania murowanych 

elementów k“nstrukcyjnych; 
11) istniejąca zabud“wa i obiekty gospodarcze usytuowane poza obszarem zabudowy wyznaczonym 

“b“wiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczone na rysunku planu, przeznaczone 

do likwidacji; 

12) d“”uszcza się l“kalizacje reklam wyJącznie o tre`ci związanej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 1500 m²; 
2) kąt ”“J“wenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do pasa drogowego D.Z.2015.KD.Z 

(ul. GryfiLska) zawarty w przedziale: “d 85° d“ 90°; 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 21,0 m; 

4) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z D.Z.2015.KD.Z (ul. GryfiLska) lub ”rzylegająceg“ d“ terenu fragmentu ul. GryfiLskiej ”“Jo-

w“neg“ ”“za “bszarem ”lanu, z zastrzeweniem ”unktu 2; 
2) “bsJuga zes”“Ju zabud“wy usJug“w“-produkcyjnej przy ul. GryfiLskiej nr 82÷90, istniejącej w dniu 

uchwalenia niniejszego planu, z dr“gi wewnętrznej w terenie elementarnym D.Z.2019.KDW,KS; 

3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5; 

4) dla zes”“Ju zabud“wy usJug“w“-produkcyjnej przy ul. GryfiLskiej nr 82÷90 d“”uszcza się bilanso-

wanie zapotrzebowania na miejsca postojowe na wydzielonym parkingu w terenie elementarnym 

D.Z.2019.KDW,KS. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2006.U,P, 

D.Z.2015.KD.Z, D.Z.2019.KDW,KS, ul. Struga (poza granicami planu), ul. GryfiLskiej (”“za granicami 
planu); 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt k“lekt“rów sanitarnych i deszczowych w pasach 

technicznych dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnych, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację “raz bud“wę w nowej lokalizacji sieci: 

w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 13. Teren elementarny D.Z.2007.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 25% ”“wierzchni terenu elementarneg“. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 4,5 m; 

4) budynek kryje się dachem ”Jaskim; 
5) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu D.D.2015.KD.Z (ul. GryfiLska); 
2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

w“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa 15/0,4 kV zasilana z sieci elektroenergetycznej 15 kV ｦ z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 14. Teren elementarny D.Z.2008.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 25% ”“wierzchni terenu elementarneg“. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 4,5 m; 

4) budynek kryje się dachem ”Jaskim; 
5) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu D.D.2015.KD.Z (ul. GryfiLska); 
2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

w“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa 15/0,4 kV zasilana z sieci elektroenergetycznej 15 kV - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 15. Teren elementarny D.D.2009.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usJug“wa z d“”uszczeniem istniejąceg“ l“kalu mieszkalneg“; 
2) zakazuje się l“kalizacji sam“ch“d“wych warsztatów na”rawczych; ustalenie nie d“tyczy stacji dia-

gn“stycznej sam“ch“dów “s“b“wych; 
3) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 400 m², 
b) usJug“wa dziaJaln“`ć rzemie`lnicza, 
c) gastronomia, 

d) wystawiennictwo, 

e) rozrywka i kultura, 

f) administracja i “bsJuga biznesu, 
g) “bsJuga firm i klientów; 

4) d“”uszcza się d“tychczas“we funkcj“n“wanie istniejącej zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej d“ 
czasu ada”tacji na “biekt usJug“wy; 
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5) zakazuje się ”“większania il“`ci l“kali mieszkalnych; d“”uszcza się ”“większenie kubatury budynku 
mieszkalneg“ wyJącznie w ”rzy”adku ”rzeksztaJcenia na “biekt usJug“wy z mieszkaniem funkcyjnym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 25% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) zabud“wę l“kaliz“waną “d str“ny ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) realizuje się 

z zast“s“waniem r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych ”“zi“mów 
duwięku i wibracji w ”“mieszczeniach ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi; 

3) “d str“ny terenów k“lej“wych st“suje się r“związania techniczne ”rzeciwdziaJające r“z”rzestrzenianiu 

się haJasu “d k“munikacji k“lej“wej jak n”. duwięk“chJ“nne “kJadziny elewacyjne lub ekrany aku-

styczne, zwarta zieleL o charakterze izolacyjnym w f“rmie wyw“”J“tów; 
4) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej w liczbie zgodnej ze wskaunikiem: 

minimum 1 drzewo na 5 miejsc ”“st“j“wych; n“we nasadzenia zieleni d“k“nuje się ”“między stano-

wiskami ”“st“j“wymi lub bez”“`redni“ wzdJuw granicy ”arkingu lub wzdJuw linii r“zgraniczającej 
ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami planu); 

5) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej z zastosowaniem ga-

tunków r“`lin “d”“rnych na zanieczyszczenia, zg“dnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony: ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) i linii 

kolejowej (poza granicami planu), oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 60% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) maksymalna wysoko`ć: 

a) zabudowy o charakterze staJym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 4,5 m, 

c) “biektów technicznych: zrównic“wana w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“ zg“dnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam w“ln“ st“jących: do 4,5 m; 

4) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

5) n“we budynki kryje się dachami o innej ge“metrii niw str“me, d“”uszcza się zachowanie dachu stro-

mego w budynku przy ul. GryfiLskiej 114; 
6) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, 

z zastrzeweniem pkt 3 lit. d; 

7) od strony ul. GryfiLskiej k“nstrukcja “gr“dzeL awur“wa, z dopuszczeniem zastosowania murowanych 

elementów k“nstrukcyjnych; 
8) “biekty g“s”“darcze, “kre`l“ne na rysunku ”lanu, usytu“wane ”“za “bszarem zabud“wy wyznaczo-

nym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania n“wych dziaJek bud“wlanych; 
2) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu z ul. GryfiLskiej ”“J“w“nej ”“za granicami ”lanu; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w ulicy GryfiLskiej (”“za granicami 
planu). 

§ 16. Teren elementarny D.D.2010.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: istniejąca zabud“wa mieszkani“wa wiel“r“dzinna z d“”uszczeniem usJug 

i zabud“wa usJug“wa z dopuszczeniem mieszkaL funkcyjnych; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) w istniejących budynkach mieszkani“wych i mieszkaniowo-usJug“wych zakazuje się ”“większania 
il“`ci l“kali mieszkalnych; 
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4) w ”arterach istniejącej zabud“wy mieszkani“wej d“”uszcza się w”r“wadzenie nieuciąwliweg“ rzemio-

sJa usJug“w“-produkcyjnego; 

5) w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) d“”uszcza się uzu”eJnienie istniejącej 
zabud“wy wyJącznie zabud“wą usJug“wą, z m“wliw“`cią w”r“wadzenia jedneg“ mieszkania funkcyj-

nego w jednym budynku usJug“wym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) zabud“wę w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) realizuje się z zastosowaniem 

rozwiązaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych ”“zi“mów duwięku i wibracji 

w ”“mieszczeniach ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi; 
3) “d str“ny terenów k“lej“wych w”r“wadza się zieleL iz“lacyjną, “kre`l“ną na rysunku ”lanu, 

w “dlegJ“`ci nie mniejszej niw 15,0 m od skrajnego toru kolejowego, z zast“s“waniem gatunków ro-

`lin “d”“rnych na zanieczyszczenia, zg“dnie z § 6 ust. 2 pkt 3; 

4) ”rzebud“wę istniejących l“kali mieszkalnych “raz w”r“wadzenie mieszkaL funkcyjnych warunkuje się 
zastosowaniem n“wych r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie wewnątrz mieszkaL do-

”uszczalnych ”“zi“mów: duwięku i wibracji; 

5) budynki usJug“we i wbud“wane l“kale usJug“we, w zalewn“`ci “d r“dzaju usJug, wy”“sawa się w zabez-

pieczenia akustyczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie d“”uszczalneg“ ”“zi“mu haJasu wewnątrz l“kali 
mieszkalnych, w tym dopuszczonych w ust. 1 pkt 5; 

6) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej, ”rzy czym w granicach 

obszaru zabudowy (wyznaczonego liniami zabud“wy) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie terenu na cele 
rekreacyjnej zieleni przydomowej, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

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

1) “b“wiązująca linia zabud“wy “d str“ny: ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy poza granicami planu), oznaczo-

na na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony linii kolejowej (poza granicami planu), oznaczone na rysun-

ku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 3 kondygnacje nadziemne do 18,0 m; 

5) maksymalna wys“k“`ć “biektów technicznych: zrównic“wana w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu 
lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zagospodarowania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) teren “bejmuje się strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej; 
8) ustala się utrzymanie “biektów o walorach historycznych przy ul. GryfiLskiej: 116, 117, 118, 119, 

120, 125, 126, 127, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 13; “b“wiązuje utrzymanie tradycyjnej architekt“nicz-

nej kompozycji obiektu, w tym: 

a) nakazuje się zach“wanie k“m”“zycji “biektu ”“”rzez utrzymanie: “si symetrii budynku i linii po-

dziaJów elewacyjnych w elewacji frontowej, rozmieszczenia i ”r“”“rcji “tw“rów “kiennych, 
ksztaJtu dachu i jedn“r“dneg“ ”“krycia ”“Jaci dach“wych, ”“zi“mów nad”r“wy, ”r“fili gzymsów, 
usytu“wania ”“z“staJych elementów wystr“ju architekt“niczneg“ “raz k“ntynuacji r“związaL 
materiaJ“wych i kolorystyki budynku, 

b) ”rzebud“wę l“kali mieszkalnych i uwytk“wych warunkuje się zach“waniem w elewacji frontowej 

kompozycji obiektu i detalu architektonicznego, 

c) d“”uszcza się wymianę st“larki “kiennej ”“d warunkiem zast“s“wania symetryczneg“ ”“dziaJu 
pola okiennego i k“ntynuacji ”“dziaJów “tw“ru “kienneg“, wystę”ujących w elewacji frontowej 

budynku, 

d) d“”uszcza się w”r“wadzenie d“datk“weg“ d“`wietlenia ”“ddaszy w dachach stromych: w formie 

“kien ”“Jaci“wych w elewacji fr“nt“wej “raz “kien ”“Jaci“wych lub lukarn dachowych w pozo-

staJych elewacjach; 
9) w ”arterach “biektów o wal“rach hist“rycznych ”r“wadzi się ”rzebud“wę (w tym ada”tację) istnieją-

cych lokali mieszkalnych i usJug“wych zg“dnie z zasadami “kre`l“nymi w pkt 8; 

10) ada”tację ”“ddaszy w budynkach o walorach historycznych, o zachowanej formie historycznej dachu 

warunkuje się nie naruszeniem k“m”“zycji “biektu, ”rzy czym w ”“Jaciach dachów str“mych “d 
str“ny ulic d“datk“we “kna realizuje się wyJącznie jak“ ”“Jaci“we; 

11) w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu), n“wa zabud“wa uzu”eJniająca: 
a) przy ul. GryfiLskiej 116a o charakterze zabudowy historycznej przy ul. GryfiLskiej 117, 
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b) ”“między budynkami ”rzy ul. GryfiLskiej 121 i 125, o charakterze zabudowy historycznej przy 

ul. GryfiLskiej 128, 
 ”rzy czym d“”uszcza się usytu“wanie budynku jak“ d“bud“waneg“ d“ szczyt“wej `ciany budynku 

istniejąceg“ alb“ jak“ w“ln“ st“jąceg“ - ”“Jącz“neg“ z istniejącą zabud“wą n”. Jącznikiem z bramą 
”rzejazd“wą; 

12) zakazuje się realizacji mieszkaL funkcyjnych w ”arterach n“wej zabud“wy uzu”eJniającej; 
13) ”rzebud“wę mieszkaL w ”arterach budynków na l“kale usJug“we d“”uszcza się ”“d warunkiem re-

alizacji “drębneg“ wej`cia d“ l“kalu usJug“weg“ bez”“`redni“ z ulicy; 

14) ”rzy usJug“wym uwytk“waniu caJeg“ ”arteru k“m”“zycję elewacji budynku tw“rzy się w s”“sób jed-

n“r“dny na caJej jej szer“k“`ci tzn. ”rzy realizacji k“lejneg“ l“kalu usJug“weg“ k“ntynuuje się r“zwią-
zania architekt“niczne juw istniejące: n”. usytu“wanie i f“rma szyldów, zadaszeL nad wej`ciami, sto-

larki drzwiowej i innego detalu architektonicznego; 

15) n“wa zabud“wa l“kaliz“wana ”“za ”ierzeją ul. GryfiLskiej kryta dachami ”Jaskimi; d“”uszcza się za-

st“s“wanie innej ge“metrii dachów nad wej`ciami d“ budynków; 
16) zabud“wę i zagos”“dar“wanie terenu d“st“s“wuje się d“ ust. 5 pkt 2, 3, 4; 

17) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie wbud“wanych ”“za elewacjami fr“nt“wymi budynków 

i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“ “raz nie ”“d`wietlanych ”“wywej ”arteru, zg“dnie z § 6 ust. 3 

pkt 20 lit. c, e. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 500 m²; 
2) kąt ”“J“wenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do pasa drogowego ul. GryfiLskiej 

(poza granicami planu) zawarty w przedziale: od 85° d“ 90°; 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 18,0 m; 

4) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga terenu z ulicy GryfiLskiej ”“J“w“nej ”“za granicami ”lanu; 
2) doj`cie i d“jazd awaryjny ”rzez ”“sesję ”rzy ul. GryfiLskiej 116a d“ za”lecza zabud“wy mieszkanio-

wej przy ul. GryfiLskiej 117 i 118, w pasie terenu o minimalnej szer“k“`ci 4,5 m; 

3) d“j`cie i d“jazd awaryjny ”rzez ”“sesję ”rzy ul. GryfiLskiej 124 d“ za”lecza zabudowy mieszkaniowej 

przy ul. GryfiLskiej 125, w pasie terenu o minimalnej szer“k“`ci 4,5 m; 

4) d“j`cie i d“jazd awaryjny ”rzez ”“sesję ”“między budynkami ”rzy ul. GryfiLskiej 127 i 127a (w tere-

nie elementarnym D.D.2012.U,P) do zapleczy zabudowy mieszkaniowej przy ul. GryfiLskiej 126 

i 127, w pasie terenu o minimalnej szer“k“`ci 4,5 m; 

5) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.2016.KD.Z, 

D.D.2018.KD.D, D.D.2012.U,P i w ulicy GryfiLskiej (”“za granicami ”lanu). 

§ 17. Teren elementarny D.D.2011.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: istniejąca zabud“wa mieszkani“wa wiel“r“dzinna z d“”uszczeniem usJug 

i zabud“wa usJug“wa z d“”uszczeniem mieszkaL funkcyjnych; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) w istniejących budynkach mieszkani“wych i mieszkaniowo-usJug“wych zakazuje się ”“większania 
il“`ci l“kali mieszkalnych; 

4) w ”arterach istniejącej zabud“wy mieszkani“wej d“”uszcza się w”r“wadzenie nieuciąwliweg“ rzemio-

sJa usJug“w“-produkcyjnego; 

5) w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) d“”uszcza się uzu”eJnienie istniejącej 
zabud“wy wyJącznie zabud“wą usJug“wą, z m“wliw“`cią w”r“wadzenia jedneg“ mieszkania funkcyj-

nego w jednym budynku usJugowym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) zabud“wę w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) realizuje się z zastosowaniem 

r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych ”“zi“mów duwięku i wibracji 

w ”“mieszczeniach ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi; 
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3) ”rzebud“wę istniejących l“kali mieszkalnych “raz w”r“wadzenie mieszkaL funkcyjnych warunkuje się 
zast“s“waniem n“wych r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie wewnątrz mieszkaL do-

”uszczalnych ”“zi“mów: duwięku i wibracji; 

4) budynki usJug“we i wbud“wane l“kale usJug“we, w zalewn“`ci “d r“dzaju usJug, wy”“sawa się 

w zabez”ieczenia akustyczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie d“”uszczalneg“ ”“zi“mu haJasu we-

wnątrz l“kali mieszkalnych, w tym dopuszczonych w ust. 1 pkt 5; 

5) w pierzei ul. GryfiLskiej ”“między budynkami ”rzy ul. GryfiLskiej 136 i 138 (z wyJączeniem dr“gi 
wewnętrznej) w”r“wadza się zieleL o charakterze izolacyjnym w formie wys“kieg“ wyw“”J“tu i szpa-

leru drzew, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3; 

6) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej, ”rzy czym d“”uszcza 
się zag“s”“dar“wanie terenu na cele rekreacyjnej zieleni ”rzyd“m“wej, zg“dnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

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

1) “b“wiązujące linie zabud“wy “d str“ny: ul. GryfiLskiej (”“za granicami ”lanu), “znacz“ne na rysunku 
planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 3 kondygnacje nadziemne do 18,0 m; 

5) maksymalna wys“k“`ć “biektów technicznych: zrównic“wana w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu 
lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) teren “bejmuje się strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej; 
8) ustala się utrzymanie zabytku ”rzy ul. GryfiLskiej: 127a, 128, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 13; “b“wiązu-

je utrzymanie tradycyjnej architektonicznej kompozycji obiektu, w tym: 

a) nakazuje się zach“wanie k“m”“zycji “biektu ”“”rzez utrzymanie: “si symetrii budynku i linii po-

dziaJów elewacyjnych w elewacji frontowej, rozmieszczenia i ”r“”“rcji “tw“rów “kiennych, 
ksztaJtu dachu i jedn“r“dneg“ ”“krycia ”“Jaci dach“wych, ksztaJtów st“larki, ”“zi“mów nad”ro-

wy, ”r“fili gzymsów, f“rmy ryzalitów i ”ilastrów i usytu“wania ”“z“staJych elementów wystr“ju 
architekt“niczneg“ “raz k“ntynuacji r“związaL materiaJ“wych i kolorystyki budynku, 

b) ”rzebud“wę l“kali mieszkalnych i uwytk“wych warunkuje się zach“waniem k“m”“zycji “biektu 

i detalu architektonicznego, 

c) d“”uszcza się wymianę st“larki “kiennej ”“d warunkiem zast“s“wania symetryczneg“ ”“dziaJu 
pola okiennego i k“ntynuacji ”“dziaJów “tw“ru “kienneg“, wystę”ujących w elewacji frontowej 

budynku, 

d) d“”uszcza się w”r“wadzenie d“datk“weg“ d“`wietlenia ”“ddaszy w dachach stromych: w for-

mie “kien ”“Jaci“wych w elewacji fr“nt“wej “raz “kien ”“Jaci“wych lub lukarn dach“wych 

w ”“z“staJych elewacjach; 
9) w ”arterach “biektów zabytk“wych ”r“wadzi się ”rzebud“wę (w tym ada”tację) istniejących l“kali 

mieszkalnych i usJug“wych zg“dnie z zasadami “kre`l“nymi w pkt 8; 

10) ada”tację ”“ddaszy w budynkach zabytkowych o zachowanej formie historycznej dachu warunkuje 

się nie naruszeniem k“m”“zycji “biektu, ”rzy czym w ”“Jaciach dachów str“mych “d str“ny ulic do-

datk“we “kna realizuje się wyJącznie jak“ ”“Jaci“we; 
11) w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu), n“wa zabud“wa uzu”eJniająca: 

a) ”“między budynkami ”rzy ul. GryfiLskiej 127a i 128, 

b) ”“między budynkami ”rzy ul. GryfiLskiej 128 i 130, o charakterze zabudowy historycznej przy 

ul. GryfiLskiej 128, w f“rmie budynku d“bud“waneg“ d“ szczyt“wej `ciany budynku istniejąceg“ 
- z bramą ”rzejazd“wą o minimalnej szer“k“`ci 4,5 m, um“wliwiającą d“jazd d“ za”lecza ”“sesji; 

12) zakazuje się realizacji mieszkaL funkcyjnych w parterach nowej zabud“wy uzu”eJniającej; 
13) ”rzebud“wę mieszkaL w ”arterach budynków na l“kale usJug“we d“”uszcza się ”“d warunkiem re-

alizacji “drębneg“ wej`cia d“ l“kalu usJug“weg“ bez”“`redni“ z ulicy; 

14) ”rzy usJug“wym uwytk“waniu caJeg“ ”arteru k“m”“zycję elewacji budynku tw“rzy się w s”“sób jed-

n“r“dny na caJej jej szer“k“`ci tzn. ”rzy realizacji k“lejneg“ l“kalu usJug“weg“ k“ntynuuje się r“zwią-
zania architekt“niczne juw istniejące: n”. usytu“wanie i f“rma szyldów, zadaszeL nad wej`ciami, sto-

larki drzwiowej i innego detalu architektonicznego; 

15) n“wa zabud“wa l“kaliz“wana ”“za ”ierzeją ul. GryfiLskiej kryta dachami ”Jaskimi; d“”uszcza się za-

st“s“wanie innej ge“metrii dachów nad wej`ciami d“ budynków; 
16) zabud“wę i zag“s”“dar“wanie terenów ”“sesji ”rzy ul. GryfiLskiej 136 i 137 d“st“s“wuje się d“ 

ust. 5 pkt 5; 
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17) na granicy fr“ntów ”“sesji d“”uszcza się realizację mur“wanych “gr“dzeL z bramami przejazdowymi 

i furtami wej`ci“wymi, z zast“s“waniem tradycyjnych materiaJów wyk“Lczeni“wych o zrównic“wanej 
kolorystyce i fakturze, z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 24; 

18) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie wbud“wanych ”“za elewacjami fr“nt“wymi budynków 

i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“ “raz nie ”“d`wietlanych ”“wywej ”arteru, zg“dnie z § 6 ust. 3 

pkt 20 lit. c, e. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 500 m²; 
2) kąt ”“J“wenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do pasa drogowego ul. GryfiLskiej 

(odcinek ulicy poza granicami planu) zawarty w przedziale: od 85° d“ 90°; 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 13,0 m; 

4) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu z ul. GryfiLskiej ”“J“w“nej ”“za “bszarem ”lanu, z zastrzeweniem ”unktów 2 i 3; 

2) “bsJuga za”lecza zabud“wy mieszkani“wej ”rzy ul. GryfiLskiej 130, 131, 132 z dr“gi wewnętrznej 
D.D.2022.KDW; 

3) “bsJuga zabud“wy mieszkani“wej ”rzy ul. GryfiLskiej 137a z dr“gi wewnętrznej Ś.Ś.2021.KŚW; 
4) d“”uszcza się d“j`cie i d“jazd awaryjny d“ ”rzylegających dziaJek bud“wlanych z dr“gi wewnętrznej 

D.D.2021.KDW; 

5) d“”uszcza się d“jazd awaryjny d“ za”lecza ”“sesji ”rzy ul. GryfiLskiej 136 z dr“gi wewnętrznej 
Ś.Ś.2021.KŚW ”rzez ”“sesję ”rzy ul. GryfiLskiej 137, w pasie terenu o minimalnej szer“k“`ci 4,5 m; 

6) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2012.U,P, 

D.D.2016.KD.Z, D.D.2018.KD.D, D.D.2021.KDW, D.D.2022.KDW i ulicy GryfiLskiej (”“za granicami 
planu). 

§ 18. Teren elementarny D.D.2012.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa, “biekty ”r“dukcyjne, magazyny; 
2) zakazuje się l“kalizacji sam“ch“d“wych warsztatów na”rawczych; 
3) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o powierzchni s”rzedawy d“ 2000 m², 
b) usJug“wa dziaJaln“`ć rzemie`lnicza, 
c) gastronomia, 

d) wystawiennictwo, 

e) administracja i “bsJuga biznesu, 
f) “bsJuga firm i klientów; 

4) w zabud“wie usJug“wej l“kaliz“wanej w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami planu) 

d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ mieszkania funkcyjneg“. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) zabud“wę l“kaliz“waną “d str“ny ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) realizuje się 

z zast“s“waniem r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych ”“zi“mów 
duwięku i wibracji w ”“mieszczeniach ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi; 

3) “d str“ny terenów k“lej“wych st“suje się r“związania techniczne ”rzeciwdziaJające r“z”rzestrzenianiu 
się haJasu “d k“munikacji k“lej“wej jak n”. duwięk“chJ“nne “kJadziny elewacyjne lub ekrany aku-

styczne, zwarta zieleL o charakterze izolacyjnym w f“rmie wyw“”J“tów; 
4) wzdJuw terenów k“lej“wych w”r“wadza się zieleL iz“lacyjną, “znacz“ną na rysunku ”lanu, w odle-

gJ“`ci nie mniejszej niw 15,0 m od skrajnego toru kolejowego, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3; 

5) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej w liczbie zg“dnej ze wskaunikiem: 
minimum 1 drzewo na 5 miejsc ”“st“j“wych; n“we nasadzenia zieleni d“k“nuje się ”“między stano-

wiskami ”“st“j“wymi lub bez”“`redni“ wzdJuw granicy ”arkingu; 
6) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej z zastosowaniem ga-

tunków r“`lin “d”ornych na zanieczyszczenia, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) “b“wiązująca linia zabud“wy “d str“ny: ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu), “znaczo-

na na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalny udziaJ ”“wierzchni zabud“wy w granicach dziaJki bud“wlanej: 50%; 

4) maksymalna wys“k“`ć: 
a) zabudowy o charakterze staJym l“kaliz“wanej w pierzei ul. GryfiLskiej: 3 kondygnacje nadziemne 

do 18,0 m, 

b) zabudowy o charakterze staJym l“kaliz“wanej ”“za ”ierzeją ul. GryfiLskiej: 2 kondygnacje nad-

ziemne do 12,0 m, 

c) zabudowy o charakterze tymczasowym: 6,5 m, 

d) “biektów technicznych: zrównic“wana w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczego zgodnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

e) reklam w“ln“ st“jących: d“ 5,5 m; 

5) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) teren czę`ci“w“ “bjęty strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej; 
7) w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu), n“wa zabud“wa uzu”eJniająca w typie 

zabudowy historycznej przy ul. GryfiLskiej 128, ”rzy czym d“”uszcza się usytu“wanie budynku jak“ 
dobudowanego d“ szczyt“wej `ciany budynku istniejąceg“ alb“ jak“ w“ln“ st“jąceg“ - ”“Jącz“neg“ 

z istniejącą zabud“wą n”. Jącznikiem z bramą ”rzejazd“wą; 
8) w ”arterze zabud“wy uzu”eJniającej ”ierzeję ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) zaka-

zuje się realizacji mieszkania funkcyjnego, dopuszczonego ust. 1 pkt 3; 

9) ”“za ”ierzeją ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) budynki kryje się dachami o innej 

ge“metrii niw str“me, d“”uszcza się zast“s“wanie dachów str“mych nad wej`ciami d“ budynków; 
10) zabud“wę i zagospodarowanie terenu lokalizowane w pierzei ul. GryfiLskiej i bez”“`rednim jej są-

siedztwie d“st“s“wuje się d“ § 16 ust. 5 pkt 4; 

11) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, 
z zastrzeweniem pkt 4 lit. e; 

12) d“”uszcza się l“kalizacje reklam wyJącznie o tre`ci związanej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią; 
13) “biekty g“s”“darcze usytu“wane ”“za “bszarem zabud“wy wyznacz“nym “b“wiązującymi i nieprze-

kraczalnymi liniami zabud“wy, “kre`l“ne na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 1400 m²; 
2) kąt ”“J“wenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do pasa drogowego ul. GryfiLskiej 

(odcinek ulicy poza granicami planu) zawarty w ”rzedziale: “d 85° d“ 90°; 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej “d ulicy d“jazd“wej w terenie elementar-

nym D.D.2018.KD.D: 14,0 m; 

4) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z: ul. GryfiLskiej ”“J“w“nej ”“za “bszarem ”lanu, ulicy Ś.Ś.2018.KŚ.Ś (ul. Wiosenna) lub 

dr“gi wewnętrznej Ś.Ś.2022.KŚW; 
2) d“”uszcza się d“j`cie i d“jazd awaryjny d“ ”rzylegających dziaJek bud“wlanych z dr“gi wewnętrznej 

D.D.2022.KDW; 

3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2011.MW,U, 

D.D.2016.KD.Z, D.D.2018.KD.D, D.D.2022.KDW i ulicy GryfiLskiej (”“za granicami ”lanu). 

§ 19. Teren elementarny D.D.2013.U,P 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa, “biekty ”r“dukcyjne, magazyny; 
2) zakazuje się l“kalizacji sam“ch“d“wych warsztatów na”rawczych; 
3) d“”uszcza się w”r“wadzenie usJug wyJącznie z zakresu: 

a) handel w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m², 
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b) usJug“wa dziaJaln“`ć rzemie`lnicza, 
c) wystawiennictwo, 

d) administracja i “bsJuga biznesu, 
e) “bsJuga firm i klientów; 

4) ustala się ”as techniczny dla ”rzebiegu sieci inwynieryjnych, “znacz“ny na rysunku ”lanu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) budynki z ”“mieszczeniami ”rzeznacz“nymi na staJy ”“byt ludzi wy”“sawa się w zabezpieczenia 

techniczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie wewnątrz nich d“”uszczalnych ”“zi“mów: zanieczyszczeL 
”yJ“wych, duwięku (zabez”ieczenia akustyczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie d“”uszczalneg“ ”o-

zi“mu haJasu) “raz wibracji; 
3) wzdJuw terenu elementarneg“ Ś.Ś.2018.KŚ.Ś st“suje się r“związania techniczne ”rzeciwdziaJające 

r“z”rzestrzenianiu się haJasu “d komunikacji kolejowej i drogowej (w tym wiadukt w ciągu ul. Wio-

sennej) jak n”. duwięk“chJ“nne “kJadziny elewacyjne lub ekrany akustyczne, zwarta zieleL o charak-

terze izolacyjnym w f“rmie wyw“”J“tów; 
4) wzdJuw terenu elementarneg“ Ś.Ś.2011.MW,U w”r“wadza się zieleL iz“lacyjną, “znacz“ną na rysun-

ku planu, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3; 

5) ”rzy realizacji ”arkingu nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej w liczbie zg“dnej ze wskaunikiem: 
minimum 1 drzewo na 5 miejsc postojowych; nowe nasadzenia zieleni d“k“nuje się ”“między stano-

wiskami ”“st“j“wymi lub bez”“`redni“ wzdJuw granicy ”arkingu; 
6) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej z zastosowaniem ga-

tunków r“`lin “d”“rnych na zanieczyszczenia, zg“dnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalny udziaJ ”“wierzchni zabud“wy w granicach dziaJki bud“wlanej: 50%; 

3) maksymalna wys“k“`ć: 
a) zabudowy o charakterze staJym: 2 kondygnacje nadziemne do 12,0 m, 

b) zabudowy o charakterze tymczasowym: 6,5 m, 

c) “biektów technicznych: zrównic“wana w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“ zg“dnie 

z § 6 ust. 3 pkt 6, 

d) reklam w“ln“ st“jących: d“ 5,5 m; 

4) dopuszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

5) budynki kryje się dachami o innej ge“metrii niw str“me, d“”uszcza się zast“s“wanie dachów stro-

mych nad wej`ciami d“ budynków; 
6) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, 

z zastrzeweniem pkt 4 lit. e; 

7) d“”uszcza się l“kalizacje reklam wyJącznie o tre`ci związanej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią; 

8) “biekty g“s”“darcze usytu“wane ”“za “bszarem zabud“wy wyznacz“nym “b“wiązującymi i nieprze-

kraczalnymi liniami zabud“wy, “kre`l“ne na rysunku ”lanu, ”rzeznacz“ne d“ likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia wydzielanej dziaJki bud“wlanej: 1500 m²; 
2) kąt ”“J“wenia n“wych granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do pasa drogowego w terenie 

D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna) zawarty w ”rzedziale: “d 85° d“ 90°; 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej “d ulicy d“jazd“wej w terenie elementar-

nym D.D.2018.KD.D: 18,0 m; 

4) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna); 

2) d“”uszcza się d“j`cie i d“jazd awaryjny d“ ”rzylegających dziaJek bud“wlanych z dr“gi wewnętrznej 
D.D.2022.KDW; 

3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.Z.2011.MW,U, 

D.D.2016.KD.Z, D.D.2018.KD.D, D.D.2021.KDW, D.D.2022.KDW; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację “raz bud“wę w nowej lokalizacji sieci 

w“d“ciąg“wej “raz rur“ciągów tJ“cznych `cieków sanitarnych w pasie technicznym dla przebiegu 

sieci inwynieryjnych, “znacz“nym na rysunku ”lanu. 

§ 20. Teren elementarny D.D.2014.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: istniejąca zabud“wa mieszkani“wa wiel“r“dzinna z d“”uszczeniem usJug 

i zabud“wa usJug“wa z d“”uszczeniem mieszkaL funkcyjnych; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) w istniejących budynkach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usJug“wych zakazuje się ”“większania 
il“`ci l“kali mieszkalnych; 

4) w ”arterach istniejącej zabud“wy mieszkani“wej d“”uszcza się w”r“wadzenie nieuciąwliweg“ rzemio-

sJa usJug“w“-produkcyjnego; 

5) w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy poza granicami planu) oraz ul. Wi“sennej d“”uszcza się uzu-

”eJnienie istniejącej zabud“wy wyJącznie zabud“wą usJug“wą, z m“wliw“`cią w”r“wadzenia jedneg“ 
mieszkania funkcyjnego w jednym budynku usJug“wym. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) zabud“wę w pierzei ul. GryfiLskiej (“dcinek ulicy ”“za granicami ”lanu) realizuje się z zastosowaniem 

r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie d“”uszczalnych ”“zi“mów duwięku i wibracji 

w ”“mieszczeniach ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi; 
3) ”rzebud“wę istniejących l“kali mieszkalnych “raz w”r“wadzenie mieszkaL funkcyjnych warunkuje się 

zast“s“waniem n“wych r“związaL technicznych eliminujących ”rzekr“czenie wewnątrz mieszkaL do-

”uszczalnych ”“zi“mów: duwięku i wibracji; 

4) budynki usJug“we i wbud“wane l“kale usJug“we, w zalewn“`ci “d r“dzaju usJug, wy”“sawa się w za-

bezpieczenia akustyczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie d“”uszczalneg“ ”“zi“mu haJasu wewnątrz 
lokali mieszkalnych, w tym dopuszczonych w ust. 1 pkt 5; 

5) nakazuje się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni na dziaJce bud“wlanej, ”rzy czym d“”uszcza 
się zag“s”“dar“wanie terenu na cele rekreacyjnej zieleni przydomowej, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

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

1) “b“wiązujące linie zabud“wy “d str“ny: ul. GryfiLskiej (”“za granicami ”lanu) i ul. Wiosennej, ozna-

czone na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ul. Wiosennej D.D2018.KD.D i dróg wewnętrznych: 
D.D.2020.KDW i D.D.2021. KDW, oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej z wyjątkiem posesji przy 

ul. GryfiLskiej 141, gdzie ustala się maksymalną ”“wierzchnię zabud“wy: 65% ”“wierzchni dziaJki 
budowlanej; 

4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 3 kondygnacje nadziemne do 18,0 m; 

5) maksymalna wys“k“`ć “biektów technicznych: zrównic“wana w dost“s“waniu d“ wymagaL ruchu 
lotniczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

6) d“”uszczalna caJk“wita wys“k“`ć “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania terenu zrównic“wana 

w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“tniczeg“, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 6; 

7) teren “bejmuje się strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej; 
8) ustala się utrzymanie zabytku ”rzy ul. GryfiLskiej: 138,138a,139,140, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 13; 

“b“wiązuje utrzymanie tradycyjnej architekt“nicznej k“m”“zycji “biektu, w tym: 

a) nakazuje się zach“wanie k“m”“zycji obiektu poprzez utrzymanie: osi symetrii budynku i linii po-

dziaJów elewacyjnych w elewacji frontowej, rozmieszczenia i ”r“”“rcji “tw“rów “kiennych, 
ksztaJtu dachu i jedn“r“dneg“ ”“krycia ”“Jaci dach“wych, ksztaJtów st“larki, ”“zi“mów nad”ro-

wy, ”r“fili gzymsów i usytu“wania ”“z“staJych elementów wystr“ju architekt“niczneg“ “raz k“n-

tynuacji r“związaL materiaJ“wych i kolorystyki budynku, 

b) ”rzebud“wę l“kali mieszkalnych i uwytk“wych warunkuje się zach“waniem k“m”“zycji “biektu 

i detalu architektonicznego, 
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c) d“”uszcza się wymianę st“larki “kiennej ”“d warunkiem zast“s“wania symetryczneg“ ”“dziaJu 
pola okiennego i k“ntynuacji ”“dziaJów “tw“ru “kienneg“, wystę”ujących w elewacji frontowej 

budynku, 

d) d“”uszcza się w”r“wadzenie d“datk“weg“ d“`wietlenia ”“ddaszy w dachach stromych: w formie 

“kien ”“Jaci“wych w elewacji fr“nt“wej “raz “kien ”“Jaci“wych lub lukarn dach“wych w pozosta-

Jych elewacjach; 

9) w ”arterach “biektów zabytk“wych ”r“wadzi się ”rzebud“wę (w tym ada”tację) istniejących l“kali 
mieszkalnych i usJug“wych zgodnie z zasadami “kre`l“nymi w pkt 5; 

10) ada”tację ”“ddaszy w budynkach zabytkowych o zachowanej formie historycznej dachu warunkuje 

się nie naruszeniem k“m”“zycji “biektu, ”rzy czym w ”“Jaciach dachów str“mych “d str“ny ulic do-

datkowe okna realizuje się wyJącznie jak“ ”“Jaci“we; 
11) zakazuje się realizacji mieszkaL funkcyjnych w ”arterach n“wej zabud“wy uzu”eJniającej; 
12) w pierzei ul. GryfiLskiej n“wa zabud“wa uzu”eJniająca o charakterze zabudowy historycznej przy 

ul. GryfiLskiej 140, w formie budynku d“bud“waneg“ d“ szczyt“wych `cian budynków ”rzy 
ul. GryfiLskiej 140 i 142 - z bramą ”rzejazd“wą o minimalnej szer“k“`ci 4,5 m, um“wliwiającą d“jazd 
do zaplecza posesji; 

13) w pierzei ul. Wiosennej nowa zabudowa w f“rmie budynku w“ln“ st“jąceg“ o charakterze zabudowy 

przy ul. Wiosennej 92; 

14) ”rzebud“wę mieszkaL w ”arterach budynków na l“kale usJug“we d“”uszcza się ”“d warunkiem re-

alizacji “drębneg“ wej`cia d“ l“kalu usJug“weg“ bez”“`redni“ z ulicy; 

15) obiekty gospodarcze usytuowane poza obszarem zabud“wy wyznacz“nym “b“wiązującymi i nieprze-

kraczalnymi liniami zabud“wy, “kre`l“ne na rysunku ”lanu, ”rzeznacz“ne d“ likwidacji; 
16) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie wbud“wanych ”“za elewacjami fr“nt“wymi budynków 

i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“ “raz nie ”“d`wietlanych ”“wywej ”arteru, zg“dnie z § 6 ust. 3 

pkt 20 lit. c, e. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania n“wych dziaJek bud“wlanych; 
2) d“”uszcza się k“rekty ”“dziaJów wJasn“`ci“wych i scalania gruntów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: Ś.Ś.2018.KŚ.Ś (ul. Wiosenna), D.D.2020.KDW lub ul. GryfiLskiej ”“J“w“nej ”“za 
obszarem planu; 

2) d“”uszcza się “bsJugę z dr“gi wewnętrznej Ś.Ś.2021.KŚW: 
a) budynku przy ul. GryfiLskiej 138 i 138a, 

b) budynku przy ul. GryfiLskiej 139 ”“”rzez ”“sesję ”rzy ul. GryfiLskiej 138 i 138a; 

3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: D.D.2018.KD.D, 

D.D.2020.KDW, D.Z.2021.KDW i ulicy GryfiLskiej (”“za granicami ”lanu). 

§ 21. Teren elementarny D.Z.2015.KD.Z (ul. GryfiLska) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

ustala się “dtw“rzenie i utrzymanie zorganizowanej zieleni publicznej w f“rmie sz”alerów drzew ”“ “bu 
stronach jezdni ul. GryfiLskiej, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 2 i 3. 

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

1) zakazuje się l“kalizacji: 
a) reklam w“ln“ st“jących w ”asie r“zdzielającym jezdnie gJówne, 
b) reklam w“ln“ st“jących w formie typowych tablic na n“`nikach reklam“wych o powierzchni 

”rzekraczającej 2,0 m² lub wys“k“`ci ”rzekraczającej 4,5 m “raz ekranów akustycznych w po-

staci sam“dzielnych “biektów bud“wlanych, zg“dnie z § 6 ust. 3 pkt 11 i 12; 

2) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“; 
3) istniejąca zabud“wa “znacz“na na rysunku ”lanu i zagospodarowanie tymczasowe przeznaczone do 

likwidacji. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”u-

bliczną “kre`l“ną w ust. 1; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 37,8 m do 83,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie o dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne chodniki; 

2) skrzyw“wanie z ul. A. Struga w drugim ”“zi“mie, bez k“lizji na kierunku gJównym ul. A. Struga. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, ruro-

ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci 

w terenie elementarnym; 

3) gaz“ciąg `rednieg“ ci`nienia - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wej sieci w terenie elementarnym; 

4) kolektor sanitarny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

5) kolektor deszczowy - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

6) napowietrzna linia elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy jako sieci kablowej w terenie elementarnym; 

7) ustala się realizację sieci: elektr“energetycznej “raz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 22. Teren elementarny D.D.2016.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej z zastosowaniem gatunków r“`lin “d”“r-

nych na zanieczyszczenia, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3. 

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

1) ustala się `ciewkę r“wer“wą o ”rzybliw“nym ”rzebiegu “znacz“nym na rysunku ”lanu; 
2) zakaz lokalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanych ”“wywej ”“zi“mu elementów k“nstrukcyj-

nych wiaduktu nad terenami kolejowymi; 

3) istniejąca zabud“wa “znacz“na na rysunku ”lanu, i zagospodarowanie tymczasowe przeznaczone do 

likwidacji, ”rzy czym d“”uszcza się uwytk“wanie istniejącej zabud“wy i fragmentu ul. Wiosennej oraz 

”rzedJuwenie zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ - do czasu realizacji ulicy zbiorczej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”u-

bliczną “kre`l“ną w ust. 1; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 32,5 m do 47,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki, `ciewka r“wer“wa; 
2) przebieg `ciewki r“wer“wej - ”“za jezdnią ulicy; 
3) ”rzekr“czenie linii k“lej“wej (”rzebiegającej ”“za “bszarem ”lanu) w drugim poziomie. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 23. Teren elementarny D.D.2017.KD.L (ul. Hangarowa) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

ustala się “dtw“rzenie i utrzymanie zorganizowanej zieleni publicznej w f“rmie sz”alerów drzew ”“ “bu 
stronach jezdni ul. Hangarowej, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 2 i 3. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie ”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, 
o wys“k“`ci d“ 4,5 m, z zastrzeweniem pkt 2; 

2) w granicach strefy ś zakazuje się l“kalizacji n“wych i ”rzedJuwania l“kalizacji istniejących reklam w“l-

n“st“jących, ”rzy czym ustalenie nie d“tyczy reklamy związanej z dziaJaln“`cią stacji ”aliw“wej, 
o lokalizacji zgodnej z § 6 ust. 1 pkt 5; ”“za granicami strefy ś zakazuje się realizacji reklam w“ln“ 
st“jących w formie ty”“wych tablic na n“`nikach reklam“wych, o ”“wierzchni ”rzekraczającej 2,0 m², 
“raz ekranów akustycznych w ”“staci sam“dzielnych “biektów bud“wlanych, zg“dnie z § 6 ust. 3 

pkt 11 i 12; 

3) tymczas“we “biekty g“s”“darcze, “kre`l“ne na rysunku ”lanu, ”rzeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”u-

bliczną “kre`l“ną w ust. 1; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 26,1 m do 43,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się ”rzekrój: jezdnia o minimum dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczne, kanalizacja deszcz“wa, rur“ciąg tJ“czny `cieków 
sanitarnych z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) kolektor deszczowy - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. 

§ 24. Teren elementarny D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

ustala się “dtw“rzenie i utrzymanie zorganizowanej zieleni publicznej w f“rmie sz”alerów drzew ”“ “bu 
stronach jezdni ul. Wiosennej na odcinku od ul. GryfiLskiej d“ terenów k“lej“wych; na n“wym “dcinku 
ulicy (wzdJuw terenów k“lej“wych) d“”uszcza się w”r“wadzenie zieleni wyJącznie niskiej i `redni“wys“kiej 
z zast“s“waniem gatunków r“`lin “d”“rnych na zanieczyszczenia, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 2 i 3. 

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

1) zakazuje się l“kalizacji reklam na “dcinku ul. Wiosennej od ul. GryfiLskiej d“ terenów k“lej“wych; na 
n“wym “dcinku ulicy (wzdJuw terenów k“lej“wych) d“”uszcza się l“kalizację reklam wyJącznie nie 
”“d`wietlanych i nie emitujących `wiatJa ”ulsująceg“, o wys“k“`ci nie ”rzekraczającej 5,5 m; 

2) ulica zak“Lcz“na ”lacem d“ zawracania. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”u-

bliczną “kre`l“ną w ust. 1; 

2) szer“k“`ć w liniach rozgraniczających zmienna “d 10,0 m do 13,9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, na fragmencie ulicy “d ul. GryfiLskiej d“ terenów k“le-

jowych - obustronne chodniki, na odcinku ulicy przylegającym d“ terenów k“lej“wych - minimum jedno-

str“nny ch“dnik ”“ ”óJn“cnej str“nie ulicy. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszcz“wa “raz rur“ciągi 
tJ“czne `cieków sanitarnych z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznych, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej. 
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§ 25. Teren elementarny D.Z.2019.KDW,KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrzna i parking. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej ”“między miejscami ”“st“j“wymi na ”arkingu, zg“dnie z § 6 

ust. 2 pkt 3. 

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

1) zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ nie związaneg“ z realizacją dr“gi wewnętrznej i par-

kingu lub zast“s“waniem r“związaL ”rzej`ci“wych w zakresie komunikacji drogowej i infrastruktury 

technicznej; 

2) zag“s”“dar“wanie terenu d“st“s“wuje się d“ wymagaL “bsJugi k“munikacyjnej wszystkich ”rzylega-

jących dziaJek bud“wlanych, ”rzy czym w zakresie miejsc ”“st“j“wych wyJącznie dla zes”“Ju zabu-

d“wy usJug“w“-produkcyjnej przy ul. GryfiLskiej nr 82÷90, istniejącej w dniu uchwalenia niniejszego 

planu; 

3) maksymalna wys“k“`ć: 
a) “biektów technicznych i zieleni wys“kiej: zrównic“wana w d“st“s“waniu d“ wymagaL ruchu l“t-

niczego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6, 

b) reklam w“ln“ st“jących: d“ 4,5 m; 

4) d“”uszcza się l“kalizacje reklam w“ln“ st“jących o tre`ci inf“rmacyjnej wyJącznie związanej z prowa-

dz“ną dziaJaln“`cią na terenie ”rzylegającym d“ dr“gi wewnętrznej, zg“dnie z pkt 3 lit. b; 

5) tymczas“we “biekty g“s”“darcze, “kre`l“ne na rysunku ”lanu, ”rzeznaczone do likwidacji. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dr“gi wewnętrznej i parkingu; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 15,3 m do 41,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

na wydziel“nym ”arkingu d“”uszcza się bilans“wanie za”“trzeb“wania na miejsca ”“st“j“we dla zes”“Ju 
zabud“wy usJug“w“-produkcyjnej przy ul. GryfiLskiej nr 82÷90. 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: w“d“ciągowa, gazowa, elektroenergetyczne oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) kolektor sanitarny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 26. Teren elementarny D.D.2020.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej w s”“sób nie ”“w“dujący “graniczeL dla 
k“munikacji k“J“wej, r“wer“wej i pieszej, z zastrzeweniem § 6 ust. 2 pkt 3. 

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

1) zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ nie związaneg“ z realizacją dr“gi wewnętrznej; 
2) dr“ga zak“Lcz“na ”lacem d“ zawracania; 
3) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dr“gi wewnętrznej; 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 6,5 m do 14,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się realizację dr“gi w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdneg“ (bez wy“drębniania jezdni i ch“dników). 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

dopuszcza się ”r“wadzenie sieci inwynieryjnych. 
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§ 27. Teren elementarny D.D.2021.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

w dr“dze nie się w”r“wadza się elementów zieleni. 

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

1) zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ nie związaneg“ z realizacją dr“gi wewnętrznej; 
2) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dr“gi wewnętrznej; 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 4,5 m, zgodnie z istniejącymi wydzieleniami ge“dezyjnymi. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się realizację dr“gi w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdneg“ (bez wy“drębniania jezdni i ch“dników). 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 28. Teren elementarny D.D.2022.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

w drodze nie się w”r“wadza się elementów zieleni. 

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

1) zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ nie związaneg“ z realizacją dr“gi wewnętrznej; 
2) tymczas“we “biekty g“s”“darcze, “kre`l“ne na rysunku planu, przeznaczone do likwidacji; 

3) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dr“gi wewnętrznej; 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ustala się realizację dr“gi w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdneg“ (bez wy“drębnienia jezdni i ch“dników). 

6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci inwynieryjnych. 

§ 29. Teren elementarny D.D.2023.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“: 25% ”“wierzchni terenu elementarneg“. 

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

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 4,5 m; 

4) budynek kryje się dachem ”Jaskim; 
5) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu D.D.2018.KD.D (ul. Wiosenna); 

2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 
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6. Ustalenia d“tyczące “bsJugi inwynieryjnej: 

ustala się l“kalizację w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenerge-

tycznej 15 kV. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 30. Ustala się stawkę ”r“cent“wą sJuwącą naliczaniu “”Jaty, o której m“wa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wys“k“`ci 0% dla “bszaru “bjęteg“ niniejszym 
planem. 

§ 31. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Prezydent“wi Miasta Szczecin. 

§ 32. Na “bszarze “bjętym Miejsc“wym planem zagospodarowania przestrzennego ｭGryfiLska - Han-

garowa 2ｬ w Szczecinie, uchwal“nym niniejszą uchwaJą, traci m“c Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania 
przestrzennego ｭGryfiLska-Hangarowaｬ w Szczecinie, uchwal“ny uchwaJą Nr XIX/346/04 Rady Miasta 

Szczecina z dnia 29 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 14 kwietnia 2004 r. Nr 24, 

poz. 451). 

§ 33. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ i ”“dlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przew“dniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr IX/164/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr IX/164/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr IX/164/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

S”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

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) “kre`la się nastę”ujący s”“sób 
realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
mieszkaLców stan“wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(tekst jednolity 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 “bejmują: 

1) trakt“wane jak“ zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii r“zgraniczających ”“szczególnych ulic, 

w tym bud“wę lub m“dernizację ulicy wraz z “`wietleniem, uzbr“jeniem ”“dziemnym, `ciewkami ro-

wer“wymi, zielenią i “d”“wiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliw“`ć 

w r“zumieniu ”rze”isów o “chr“nie `r“d“wiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”“za liniami r“zgraniczającymi ulic. 

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

technicznej nalewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu elementarnego Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 D.D.2003.U,KS Budowa kanalizacji sanitarnej. 

2 D.Z.2015.KD.Z Budowa drugiej jezdni ul. GryfiLskiej, ”rzebud“wa jezdni istniejącej. 
 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

3 D.D.2016.KD.Z Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi. 

4 D.D.2017.KD.L Bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

 Bud“wa ch“dników w ul. Hangarowej.  

5 D.D.2018.KD.D Budowa fragmentu ul. Wi“sennej ”rzylegająceg“ d“ terenów kolejowych. 

 Bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

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

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, sam“rządzie gminnym, g“s”“darce k“munalnej 
i o “chr“nie `r“d“wiska. 

2. S”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się 
”“stę”em techniczn“ - technologicznym, zgodnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki 
(“kre`l“nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw“ “chr“ny `r“d“wiska tekst jedn“lity 
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 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 

poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657), o ile nie 

stan“wi naruszenia ustaleL ”lanu. 
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3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gaz“wych, energii elektrycznej lub cie”Ja 

“kre`l“ne w § 2 realiz“wane będą w s”“sób “kre`l“ny 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 d“ 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 majątk“we gminy “kre`la uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwet“wej. 

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

tarnych wskazanych w § 2 finans“wane będą ”rzez budwet miasta lub na ”“dstawie ”“r“zumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finans“wane będą na ”“dstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę 

i zbi“r“wym “d”r“wadzaniu `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 `r“dków wJasnych ”rzedsiębi“rstwa w“d“ciąg“w“-kanalizacyjnego, 

w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wiel“letnie plany rozwoju i m“dernizacji urządzeL w“d“ciągo-

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

3. Zadania w zakresie bud“wy sieci energetycznych, cie”J“wniczych “bjętych miejskim systemem 
ogrzewania i gaz“wych finans“wane będą na ”“dstawie art. 7 ust. 5 i 6 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). 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr IX/164/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ｭGryfiLska - Hangarowa 2ｬ w Szczecinie 

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; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

d“ ”r“jektu ”lanu, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu z ”r“gn“zą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-

dowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stan“wiącym integralną czę`ć d“kumentacji f“r-

malnoprawnej prac planistycznych. 
1577

 

  


