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UCHWAIA NR XI/232/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭ_ródmie`cie PóJnoc - Bazarowaｬ w Szczecinie. 

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

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

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

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

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159); Rada Miasta Szczecin uchwala, 

co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIV/1103/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭ_ródmie`cie 
PóJnoc - Bazarowaｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 

24 listopada 2008 r.) uchwala się zmianę Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭ_ród-

mie`cie PóJnoc - Bazarowaｬ w Szczecinie na obszarze osiedla _ródmie`cie - PóJnoc, zwaną dalej zmianą 
planu. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 2,67 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy zabudową wielorodzinną zlokalizowaną wzdJuw ul. Odziewowej, 
2) od wschodu ul. Ks. Salomei, ul. Gontyny oraz ul. Matejki, 

3) od ”oJudnia zabudową wielorodzinną zlokalizowaną w kwartale ulic: Matejki, Malczewskiego oraz 

al. Wyzwolenia, 

4) od zachodu al. Wyzwolenia. 

3. Granice obszaru objętego zmianą ”lanu okre`la rysunek zmiany ”lanu w skali 1: 1000, zwany dalej 

rysunkiem zmiany planu. 

4. Obszar zmiany planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest droga publiczna - ulica zbiorcza, teren obiektu handlowego o po-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m², zabudowa wielorodzinna z usJugami. 

§ 3. 1. Rysunek zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭ_ródmie`cie PóJnoc - 
Bazarowaｬ w Szczecinie w skali 1: 1000 stanowi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin 

(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) stanowi źaJącznik nr 2, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowi źaJącznik 
nr 3, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

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

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar zmiany ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicy terenów elementarnych wystę”ują wy-

dzielenia wewnętrzne dla których ustala się odrębne zasady zagos”odarowania terenu. 

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

1) S - litera oznaczająca dzielnicę _ródmie`cie, 

2) P - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu _ródmie`cie - PóJnoc, 
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3) 9 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu, 

4) 001 - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego, 

5) symbol funkcji terenu oznaczający: 

a) UC, MW - teren usJug, obiekt handlowy o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m², lokale 

mieszkalne ”owywej 4 kondygnacji, 

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

c) KS - parking i zieleL dla ”otrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
6) tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku zmiany ”lanu oraz w tek`cie zmiany ”lanu 

w s”osób nastę”ujący: 

a) 1. MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-usJugowej lub usJugowej, 
b) 2.UC, MW - teren usJug, obiekt handlowy o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m², lokale 

mieszkalne ”owywej 4 kondygnacji, 

c) 3.KDW - teren drogi wewnętrznej, ogólnodostę”nej, 
d) 4.U - teren usJug, 

e) 1. KP - teren lokalizacji kJadki ”ieszo - rowerowej. 

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

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

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

1) ustalenia funkcjonalne, 

2) ustalenia ekologiczne, 

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

4) ustalenia zasad parcelacji, 

5) ustalenia komunikacyjne, 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej. 

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

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

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

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

takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”. zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, zieleL 

w donicach); 

2) harmonijna sylweta - ciąg obiektów budowlanych, wzajemnie dostosowanych do siebie ”od wzglę-
dem estetycznym; 

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

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

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

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

5) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 

wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych albo 

b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru. 

 Śo ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oni-

wej ”oziomu terenu. Śo ”owierzchni zabudowy wlicza się ”ole ”owierzchni wystę”ujących w obrębie 
”rzyziemia takich elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, 
loggie wgJębne (cofnięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybu-

dowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budyn-

ku. Śo ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 
studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych 

a takwe nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych. Do 

”owierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej wlicza się ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (go-

s”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany itp. 
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6) sJu” ogJoszeniowy - no`nik informacji w formie walca lub innej ”odstawie wielokątnej o `rednicy do 
150 cm i wysoko`ci do najwywszego ”unktu ”rzekrycia nie ”rzekraczającej 450 cm, przekryty zada-

szeniem ”Jaskim lub w ksztaJcie ko”uJy, stowka it”.; 
7) `ciewka rowerowa - wydzielony w jezdni lub ”oza jezdnią ”as ”rzeznaczony dla ruchu rowerowego; 

`ciewką rowerową w rozumieniu zmiany ”lanu jest równiew ciąg ”ieszo rowerowy. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenu: 

a) UC, MW - teren usJug, obiekt handlowy o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m², lokale 

mieszkalne ”owywej 4 kondygnacji, 

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

c) KS - parking i zieleL dla ”otrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
d) MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-usJugowej lub usJugowej, 
e) KDW - teren drogi wewnętrznej, ogólnodostę”nej, 
f) U - teren usJug; 

g) KP - obszar w granicach którego lokalizuje się kJadkę ”ieszo-rowerową; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug s”oJecznych ty”u: ”lacówka o”iekuLcza ws”arcia dziennego `wietlica, 
koJo zainteresowaL, klub, Uniwersytet III wieku, caJodobowe ”lacówki o”ieki dla osób starszych it”. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych oraz wycinki ”oje-

dynczych drzew kolidujących z ”rzyszJym zagos”odarowaniem. źakaz nie obejmuje realizacji ulic 

i kJadki ”ieszo - rowerowej; 

2) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji ”owinny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej. 

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

1) nowe obiekty realizuje się zgodnie z wymogami harmonijnej sylwety; 

2) do”uszcza się zachowanie istniejącego zainwestowania i uwytkowania nie s”eJniającego ustaleL zmia-

ny planu w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, do czasu realizacji ”rzeznaczenia okre`lone-

go w ustaleniach szczegóJowych - z zastrzeweniem pkt 3; 

3) istniejące budynki mogą być ”oddawane remontom i ”rzebudowom bez ”rawa ”owiększania kubatury; 
4) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach od strony ulic. źakaz nie 

dotyczy rur spustowych, instalacji odgromowych a takwe szafek gazowych, elektroenergetycznych 

i telekomunikacyjnych niewystających ”oza lico budynku; 
5) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 

zainwestowania miejskiego np. kioskowiaty i wiaty ”rzystankowe, budki telefoniczne, lam”y, sJu”y 
ogJoszeniowe, kosze na `mieci, stojaki na rowery warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla 
komunikacji szynowej, koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów dro-

gowych; 

6) wiaty ”rzystankowe, kioskowiaty lokalizuje się wyJącznie jak obiekty wy”osawenia ”rzystanków ko-

munikacji zbiorowej; 

7) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam, chyba, we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczej - z zastrzeweniem pkt 8; 

8) do”uszcza się lokalizację sJu”ów ogJoszeniowych i reklam wbudowanych jako element elewacji obiek-

tu budowlanego; 

9) zakazuje się umieszczania reklam/banerów/siatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 
budynku, za wyjątkiem reklam/banerów/siatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowa-

niach, ogrodzeniach, instalowanych w trakcie ”rowadzonych robót budowlanych; 
10) ustala się s”osób mierzenia wysoko`ci zabudowy od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu 

do budynku (z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych) do najwywszego ”unktu ”rzekrycia 
dachu (z wyJączeniem obiektów technicznych takich jak n”.: maszynownie duwigów, wyj`cia na 
dach, ”omieszczenia dla obsJugi ”arkingu, o ile ”arking znajduje się na dachu); 
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11) zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, okre`lonych jako: kioski, ”awilony, 
maJe ”unkty gastronomiczne i handlowe, wszelkie ”ojazdy, ”rzycze”y, barakowozy it”. na koJach lub 
innych podporach, a takwe obiekty ”rzy”ominające ksztaJtem towary, z których odbywa się handel 
lub `wiadczone są usJugi, z wyJączeniem obiektów związanych z im”rezami okoliczno`ciowymi do 
kilku dni (wystawy, kiermasze `wiąteczne it”.), chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

12) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych lokalizowanych tylko bez”o`rednio ”rzy fron-

towej `cianie lokalu gastronomicznego, ”od warunkiem nie ”owodowania ograniczeL dla komunikacji 
pieszej i rowerowej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych, z zastrzeweniem pkt 13; 

13) ogródki gastronomiczne nalewy realizować bez obiektów kubaturowych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się wydzielenie (takwe ”o obrysie budynku), Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie ich 
granic lub umowliwia ”rzyJączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu poprawy wa-

runków zagos”odarowania; 
2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z potrzeb 

istniejących tymczasowych obiektów budowlanych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych; 
4) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii 

z rysunku zmiany planu; 

5) do”uszcza się wydzielanie dla stacji transformatorowych dziaJek o ”owierzchni niezbędnej dla ich 
”rawidJowego funkcjonowania, ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego zmianą ”lanu ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg 
”ublicznych oraz dróg wewnętrznych ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego zmianą ”lanu z ukJadem zewnętrznym za”ew-

niać będą S.P.9002.KŚ.ź - ”oJączenie z obszarem `ródmie`cia ”o”rzez al. Wyzwolenia oraz poprzez 

ul. Gontyny z dzielnicą PóJnoc; 

3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub 
zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunkuje się za”ewnieniem na terenie przedsię-
wzięcia od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, nie mniejszej niw ta, 
która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; do obliczania 
zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych ”rzyjmuje się nastę”ujące 
wskauniki liczby miejsc ”ostojowych: 

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

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

2. sklepy o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m² 

100 m² ”ow. s”rzedaw. min. 1 - max. 2.5 

3. sklepy o ”owierzchni s”rzedawy  
 do 2000 m² 

100 m² ”ow. s”rzedaw. min. 1 - max. 2 

4. obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² ”ow. uwytkowej* 1 

5. gastronomia 10 miejsc konsumpcyjnych 1 

6. biura 100 m² ”ow. uwytkowej* min. 2 - max. 3 

7. sale konferencyjne 10 uwytkowników 
jednocze`nie 

1 

8. usJugi równe 100 m² ”ow. uwytkowej min. 1 - max. 2 

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

cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 
4) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub 

zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunkuje się za”ewnieniem na terenie przedsię-
wzięcia od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla rowerów; 

5) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego pod warunkiem nie powodowania ograni-

czeL w ruchu pieszych; 
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6) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów ”rzyjmuje się nastę”ujące wskauni-

ki liczby miejsc postojowych: 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaunik liczby miejsc ”ostojowych 

1. budynki mieszkalne wielorodzinne nie okre`la się 

2. sklepy o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m² 

100 m² ”ow. 
s”rzedawy 

0,1 jednakwe nie mniej niw 10 miejsc 
postojowych 

3. sklepy o ”owierzchni s”rzedawy  
 do 2000 m² 

100 m² ”ow. 
s”rzedawy 

nie mniej niw 0,1 

4. obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² ”ow. 
uwytkowej* 

nie mniej niw 0,1 

5. gastronomia nie okre`la się 

6. biura 100 m² ”ow. 
uwytkowej* 

nie mniej niw 0,1 

7. sale konferencyjne nie okre`la się 

8. usJugi równe 50 m² pow. 

uwytkowej 
nie mniej niw 0,1 

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

7) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to zaokrągla się 
go ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 0,5 a koLcówki wywsze od 0,5 zaokrągla 
się w górę do liczby caJkowitej; 

8) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe oznaczone w pkt 3 i 4 nie obowiązują 

w przypadku: 

a) zmiany s”osobu uwytkowania, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJującej ”o-

trzeby parkingowe do 1 miejsca postojowego, 

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

stronomiczne, itp.); 

9) ”rzebiegi `ciewek rowerowych ”okazane na rysunku zmiany ”lanu są ”rzebiegami ”rzybliwonymi; u`ci-

`lenie lokalizacji `ciewki rowerowej w ”rzekroju ”asa drogowego nastą”i na eta”ie ”rojektu koncep-

cyjnego lub budowlanego ulicy, a takwe w projektach zagospodarowania terenu; 

10) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych wskazanych na rysunku zmiany ”lanu do”uszcza się ”rowa-

dzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”ro-

wadzone sieci uzbrojenia terenu z zastrzeweniem pkt 16; 

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

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

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego z zastrzeweniem pkt 16; 

3) do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę i likwidację istniejących oraz budowę nowych sieci uzbrojenia 

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

nem przeznaczenie terenu; 

4) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejących i nowych sieci wodociągowych zasilanych z istnieją-
cych magistrali i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych w terenie S.P.9002.KD.Z oraz al. Wy-

zwolenia, ul. Odziewowej i ul. Salomei lewące ”oza obszarem ”lanu; 

5) system wodociągowy nalewy realizować: 

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

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

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

do istniejących i nowych kolektorów sanitarnych i ogólnos”Jawnych w al. Wyzwolenia, ul. Salomei 

i ul. Gontyny lewące ”oza obszarem ”lanu; 

7) od”rowadzanie wód o”adowych ustala się istniejącą i nową kanalizacją deszczową i ogólnos”Jawną 
do istniejących i nowych kolektorów deszczowych i ogólnos”Jawnych w al. Wyzwolenia, ul. Salomei 

i ul. Gontyny lewące ”oza obszarem ”lanu; 
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8) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejących i nowych sieci gazowych w terenie S.P.9002.KD.Z oraz 

z al. Wyzwolenia i ul. Gontyny lewących ”oza obszarem ”lanu; 

9) zaopatrzenie w cie”Jo ustala się z istniejącej i nowej sieci cieplnej zasilanej z istniejącej magistrali 
cieplnej w terenie S.P.9002.KD.Z oraz spoza obszaru planu, a takwe ”o”rzez lokalne i indywidualne 

uródJa cie”Ja; 

10) zaopatrzenie w cie”Jo ustala się z indywidualnych i lokalnych uródeJ energii wykorzystujących: nisko-

emisyjne instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne 

uródJa energii, jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”. o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJ-
niających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych, zgodnie 

z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

11) do”uszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych uródeJ wytwarzających cie”Jo i energię elektryczną; 

12) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć cie”lna 
2 x 40 mm, sieć wodociągowa 90 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m, 

kanalizacja ogólnos”Jawna 0,30 m; 

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

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

jące uródJo cie”Ja; 

14) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablowych i napo-

wietrznych 15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

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

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

struktury telekomunikacyjnej; 

17) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; do”uszcza się 
”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiektów 
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 

18) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych posesjach; 

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

Ustalenia dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny S.P.9001.UC, MW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: teren usJug, obiekt handlowy o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m², loka-

le mieszkalne ”owywej 4 kondygnacji, 

2) w granicach wydzielenia wewnętrznego okre`lonego na rysunku zmiany ”lanu o symbolu: 

a) 1.MW,U - zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usJugowa lub usJugowa, 

b) 2.UC, MW - usJugi, w tym usJugi handlu o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m², lokale 

mieszkalne ”owywej 4 kondygnacji, 

c) 3.KDW - droga wewnętrzna, ogólnodostę”na, 

d) 4.U - usJugi. 
3) do”uszcza się usJugi w zakresie: 

a) handlu detalicznego, 

b) obsJugi firm i klientów - dziaJalno`ć związana z obsJugą nieruchomo`ci, wynajem i wy”owyczanie, 
wynajęcie s”ecjalistów, badania, wdrowenia, dziaJalno`ć związana z ”rowadzeniem interesów: 
dziaJalno`ć ”rawnicza, biurowa, rachunkowo`ć, księgowo`ć, doradztwo, badanie rynku i opinii 

”ublicznej, ”o`rednictwo, dostarczanie informacji, s”orządzanie o”racowaL, reklama, usJugi rze-

czowe, np. fotografowanie, ”oligrafia, ”lakatowanie, urządzanie wystaw, ”akowanie, a takwe 
usJugi drobne n”. gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, na-

”rawa artykuJów ”rzeznaczenia osobistego i uwytku domowego, ”ralnia, szewc it”., 
c) gastronomii, ”lacówek gastronomiczno - kulturalno - rekreacyjnych n”. klubów artystycznych, bi-

lardowych itp., 

d) biznesu - dziaJalno`ć biurowa i centrów kongresowych, 

e) turystyki - dziaJalno`ć biur i agencji turystycznych, biur ”odrówy; 
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4) ustala się minimalny ”rzekrój drogi wewnętrznej 3.KŚW: 

a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, jednostronny chodnik; 

b) do”uszcza się funkcjonowanie drogi w formie ciągu ”ieszo-jezdnego bez wyodrębniania jezdni 
i chodników; 

5) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 80%; 

2) ustala się wysoko`ć zabudowy od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych - z zastrzeweniem pkt 3; 

3) ustala się wysoko`ć zabudowy w granicach wydzielenia wewnętrznego o symbolu: 

a) 1.MW,U - 11 kondygnacji nadziemnych nie wywej niw 40 m, 

b) 2.UC,MW - 11 kondygnacji nadziemnych nie wywej niw 40 m w pasie terenu o gJęboko`ci min. 
30 m, równolegJym do Al. Wyzwolenia. 

4) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
5) do”uszcza się realizację ”asa ”ostojowego lub zatoki ”ostojowej dla autokarów oraz taksówek; 

6) wej`cia do nowej zabudowy realizuje się na ”oziomie chodników; 

7) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio na granicy dziaJki budowlanej i terenu elementarnego; 

8) obowiązuje zachowanie doj`cia do budynku usJugowego ”rzy al. Wyzwolenia 40-44, na dziaJce 
nr 9/2 z obrębu nr 1026, ”oza granicą ”lanu; 

9) do”uszcza się nadwieszenia budynku w granicy terenu S.P.9002.KD zgodnie z ustaleniem w § 8 

ust. 3, pkt 8; 

10) do”uszcza się realizację czę`ci ”odziemnej budynku w granicach terenu S.P.9002.KD.Z zgodnie 

z ustaleniem w § 8 ust. 3, pkt 6 i 7; 

11) na terenie wydzielenia 3.KŚW do”uszcza się realizację zabudowy ”owywej 4,5 m od poziomu drogi; 

12) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć wydzielenia wewnętrznego o symbolu 3.KDW w granicach zmienna od 6,80 m do 10 m, 

zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga terenu z S.P.9002.KŚ.ź ”o”rzez teren wydzielania wewnętrznego o symbolu 3.KDW - z za-

strzeweniem pkt 2; 

2) do”uszcza się dodatkowo ”oJączenie z terenem S.P.9002.KD.ź ”o”rzez nie więcej niw dwa zjazdy 
ograniczone do relacji ”rawoskrętnych; 

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

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: S.P.9002.KD.Z, 

S.P.9001.UC,MW oraz spoza obszaru planu; 

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

ryjnych w terenie S.P.9001.UC,MW lub ich ”rzeJowenie w teren S.P.9002.KD.Z i al. Wyzwolenia le-

wącą ”oza obszarem ”lanu; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji stacji trans-

formatorowej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Stacja transformatorowa 

o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 8. Teren elementarny S.P.9002.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza; 

2) w granicach wydzielania wewnętrznego o symbolu 1.KP, okre`lonego na rysunku zmiany ”lanu: kJad-

ka pieszo - rowerowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje realizacja bogatego ”rogramu zieleni. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe związane z eta”ową budową ulicy; 

2) do”uszcza się lokalizację dwóch reklam wolno stojących w odstę”ach nie mniejszych niw 150 m, po 

kawdej stronie ulicy - z zastrzeweniem pkt 3; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących w odlegJo`ci 120 m od zachodniej granicy terenu 

S.P.9002.KD.Z oraz w ”asie dzielącym jezdnię; 

4) maksymalna ”owierzchnia reklamy wolno stojącej do 6 m²; 
5) lokalizację reklam wolno stojących warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji ko-

Jowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowa-

dzenia sieci inwynieryjnej; 
6) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku ”lanu, do”uszcza się lokalizację czę`ci garawu ”od-

ziemnego dla samochodów osobowych realizowanych dla ”otrzeb zabudowy usJugowej, lokalizowa-

nej na terenie SP.9001.UC, MW - z zastrzeweniem pkt 7; 

7) lokalizacja garawu musi uwzględniać ”rzebieg niwelety ulicy oraz nie mowe utrudniać ”oJowenia uzbro-

jenia podziemnego; 

8) do”uszcza się nadwieszenia budynku realizowanego w terenie S.P.9001.UC, MW na wysoko`ci nie 
mniejszej niw 4,5 m ”owywej ”oziomu chodnika i o maksymalnym wysunięciu 2 m, poza lico budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy zmienna od 34,5 m do 46,3 m, zgodnie z rysunkiem 

zmiany planu; 

2) zakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, obustronna `ciewka rowe-

rowa; 

2) ”rzebieg `ciewek rowerowych ”oza jezdnią z zastrzeweniem § 6 ust. 5 pkt 9 i 10. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

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

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala cieplna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej magi-

strali w terenie elementarnym; 

3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji i budowy nowych sieci kablowych w te-

renie elementarnym. Śo czasu likwidacji linii do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

4) ustala się realizację sieci elektroenergetycznych i kanalizacji deszczowej; 

5) dopuszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

§ 9. Teren elementarny S.P.9003.KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: parkingi i zieleL dla ”otrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizo-

wanej w rejonie ul. Odziewowej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego - 35%. 

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

Obowiązuje § 6 ust. 3 pkt 2 i 3. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga od strony ulicy Odziewowej, ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu; 
2) zakazuje się bez”o`redniej obsJugi terenu z ulicy S.P.9002.KD.Z. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie S.P.9002.KD.Z oraz spoza 

obszaru planu; 
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2) ustala się likwidację na”owietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nach: S.P.9002.KŚ.ź, S.P.9003.KS. Śo czasu likwidacji linii do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudo-

wę i remont; 

3) do”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 10. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% w obszarze objętym zmianą ”lanu - z zastrzeweniem pkt 2; 

2) 0% dla gruntów komunalnych. 

§ 11. Na obszarze objętym zmianą ”lanu uchwaloną niniejszą uchwaJą tracą moc: 

1) UchwaJa Nr XVI/551/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zmiany 

ｭK.44ｬ Miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina (Śz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 r. Nr 8, poz. 78). 

2) UchwaJa Nr III/W/346/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany 

ｭS.25ｬ Miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina (Śz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 20, poz. 296). 

§ 12. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta. 

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

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XI/232/11 

Rady Miasta Szczecin 

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

do uchwaJy Nr XI/232/11 

Rady Miasta Szczecin 

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

do uchwaJy Nr XI/232/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego 

ｭ_ródmie`cie PóJnoc - Bazarowa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) okre`la się nastę”ujący s”osób 
realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy. 

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

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

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

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

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

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) 

- zadania wJasne gminy. 

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

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

werowymi, zielenią i odpowiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć 

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

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

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu elementarnego Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 S.P.9002.KD.Z Budowa jezdni, chodników, `ciewki rowerowej, kJadki ”ieszo - rowerowej. 

 Budowa kanalizacji deszczowej. 

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

1) Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce komu-

nalnej i o ochronie `rodowiska. 
2) S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska t.j. 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), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanu. 
3) Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja okre-

`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

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

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

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

poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 
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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

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

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) przy czym: 

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

cyjnego, 

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

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

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

podmiotami. 

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

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

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. 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), ze `rod-

ków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Mia-

sta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) 

lub ”rzez budwet miasta. 

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

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

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

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

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

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XI/232/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 12 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do ”rojektu Zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego ｭ_ródmie`cie PóJnoc - Bazarowa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 rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

§ 1. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭ_ródmie`cie PóJnoc - 
Bazarowaｬ w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 7 kwietnia 2010 r. do 28 

kwietnia 2010 r. wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w ustalonym terminie do dnia 

12 maja 2011 r. 1 uwagę. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywszą uwagę w dniu 26 maja 2011 r. 

§ 3. źgJoszono uwagę do terenu elementarnego S.P.9002.KŚ.ź dotyczącą w”rowadzenia do ”lanu 
dwukierunkowych dróg dla rowerów ”oza jezdnią ”o obu stronach, bądu jednokierunkowych ”asów ruchu 
dla rowerów ”o obu stronach jezdni. Uwagę roz”atrzono ”ozytywnie i uwzględniono. Rysunek ”lanu jak 

i za”isy tekstu ”lanu ”ozwalają na realizację obustronnej `ciewki rowerowej wzdJuw ulicy S.P.9002.KD.Z - 

”rzyjęte szeroko`ci w liniach regulacyjnych ”ozwalają na za”rojektowanie jezdni jako dwukierunkowych. 
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