
     UCHWAŁA Nr LV/328/98
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

                z dnia 18 czerwca 1998 roku 

W sprawie: zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
miasta Police w rejonie ul. Asfaltowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 
r.  Nr 13,  poz.74, Nr 58,  poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622 z 1997 r.  Nr 9, poz.43, Nr 106, 
poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, póz.734, Nr 123, póz.775) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.415, z 1996 r. Nr 106, poz.496 oraz z 1997 
r. Nr 111, póz.726, Nr 133, poz.885, Nr 141, poz.943), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§1-
1.   Uchwala  się  zmianę miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania  przestrzennego miasta 

Police w rejonie ul. Asfaltowej zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/91/90 Rady Narodowej Miasta i 
Gminy w Policach z dnia 28 lutego 1990 r.

2.   Szczegółowy opis granic określa § 2 pkt l. l)b).

3.   Zmiana obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali liniowej (załącznik nr l do 
niniejszej uchwały) oraz w skali l: 1000 (zawarty w dokumentacji planu).

§2.

ROZDZIAŁ l - ustalenia ogólne
1.   W zakresie programowo-przestrzennym

1)   Ustalenia wynikające z obowiązującego planu ogólnego m. Police

a)  Obszar opracowania miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Police-Asfaltowa -  stanowi część jednostki  bilansowej  BI wchodzącej  w skład całej  jednostki 
osiedlowej miasta Police. W planie ogólnym m.Police oznaczony jest symbolami BI-27ZP, BI-
28UI, BI-29ZP, BI-30MNj, BI-30aMNj, BI-31ZP, BI-32UO.

b)   Teren położony jest w południowo-wschodniej części miasta po obu stronach ulicy Asfaltowej. 
Granice obszaru o powierzchni 34,76 ha objętego planem szczegółowym stanowią:
- od północy - ul. Józefa Piłsudskiego,
- od wschodu - ul. Dębowa,
- od południa - ul. Cisowa i Klonowa,
- od zachodu - linia kolejowa relacji Szczecin-Trzebież.
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c)  Teren  objęty  opracowaniem  uzyskał  zgodę  Ministra  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Żywnościowej  (pismo  z  dnia  16.12.1988  r.  znak  GZM  at.0602/Z-81257/88)  oraz  Wojewody 
Szczecińskiego (pismo z dnia 18.01.1993 r. znak GNG. n-5.6014-1-102/92) na zmianę użytkowania 
terenów rolnych z przeznaczeniem na cele nierolnicze w ramach ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Police.

d) W ramach przyjętego programu ogólnomiejskiego w planie ogólnym m.Police na terenie osiedla 
przewidziano przebieg "Trasy Nadodrzańskiej" (wschodnia strona osiedla), lokalizację stacji paliw 
przy ul. J.Pilsudskiego, pas zieleni izolacyjnej wzdłuż ulic J.Pilsudskiego i Dębowej oraz wzdłuż 
linii kolejowej.

2)   Zasady struktury funkcjonalnej i przestrzennej układu oraz graniczne wielkości programu.

a)   Podstawowe funkcje osiedla:
- mieszkaniowa (jednorodzinna),
- usługowa,
- rekreacyjna.

b)   Ludność
Ustala się docelową liczbę mieszkańców osiedla na ca 1100 osób.

c)   Istniejąca zabudowa mieszkaniowa
Istniejące budynki mieszkalne przewidziane są do zachowania. Likwidacji ulec mogą pojedyncze 
obiekty  przy  ulicy  Dębowej  (wschodnia  strona  -  zgodnie  z  rysunkiem  planu)  oraz  budynki 
gospodarcze będące w stanie ruiny zlokalizowane przy ul. Asfaltowej, na zapleczu istniejących 
posesji.

d)   Projektowana zabudowa mieszkaniowa
Projektuje się budownictwo jednorodzinne. W układach parcel projektuje się zasadniczo dwie 
formy zabudowy: wolnostojącą i bliźniaczą, dostosowując jednocześnie granice projektowanych 
parcel do istniejącego stanu władania gruntami.
Na  rysunku  planu  (oznaczono linią przerywaną)  i  w  ustaleniach   szczegółowych dopuszczono 
na niektórych terenach stosowanie zabudowy szeregowej w ograniczonym zakresie.
Projektowana zabudowa mieszkaniowa maksymalnie do 2-ch kondygnacji nadziemnych z 
wysokim dachem (w rozumieniu - parter, piętro oraz poddasze użytkowe). Wysokość maksymalna 
(do kalenicy) - 12,0 metrów od poziomu terenu lub jak w ustaleniach szczegółowych.
Ustala się nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy na 30% obszaru działki.
Wyklucza   się   organizowanie   dojazdów   do   nowo   wydzielonych   parceli   poprzez 
służebność działki.
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e)   Usługi
Zmiany do planu nie ingerują w rozmieszczenie terenów przewidzianych pod lokalizację usług 
podstawowych, dostosowując granice do stanu władania gruntami,
W projektowanych obiektach mieszkalnych, usługi lokalizować wyłącznie w parterach budynków, 
należy jednocześnie wyraźnie zasygnalizować charakter prowadzonej działalności.
Funkcje usługowe wymagają uzgodnienia z terenowym inspektorem sanitarnym, a w przypadku ich 
uciążliwości także z organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska naturalnego.
Ustala się nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy na 25% obszaru działki.
Wysokość zabudowy wg ustaleń szczegółowych.

f)   Zieleń i rekreacja, ekologia
Przewiduje  się  wykorzystanie  terenów  leżących  w  strefach  uciążliwości  kolei  i  przepompowni 
ścieków  na  cele  rekreacji,  ciągów  pieszych  oraz  dróg  i  urządzeń  drogowych.  Zakłada  się 
wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej szpalerowej wzdłuż projektowanych dróg oraz ciągów 
pieszych,  łącząc  poszczególne  wyznaczone  w  planie  tereny  rekreacji,  zieleni  parkowej  oraz 
izolacyjnej.
Należy chronić starodrzew położony w rejonie skrzyżowania ulic Asfaltowej, Klonowej i Cisowej, a 
w  szczególności  dęby  szypułkowe,  które  projektowane  są  do  objęcia  ochroną  pomnikową. 
Bezwzględnej  ochronie  podlega  jako  pomnik  przyrody  dąb  szypułkowy  (nr  orzeczenia  128/68) 
położony  w  liniach  regulacyjnych  ulicy  Klonowej  (przy  budynku  nr  25).  Wszelkie  zamierzenia 
inwestycyjne na wyżej wymienionym terenie należy uzgadniać z wojewodą jako organem ochrony 
przyrody.
W południowo-zachodniej części osiedla należy: wykluczyć infiltrację jakichkolwiek zanieczyszczeń 
do podłoża gruntowego i warstwy wodonośnej.

g)   Warunki ochrony konserwatorskiej dóbr kultury (stanowisk archeologicznych)
Dla terenów oznaczonych symbolami: BI-21ZP, BI-22MJ/UH, BI-23MJ,  BI-24MJ,  BI-25MJ,  BI-
26MJ,  BI-27MJ,  2KL,  6KD  i  7KD  ustala  się  strefę  "W.I."  -  ścisłej  ochrony  konserwatorskiej 
stanowiska  archeologicznego  -  grodziska  wpisanego  do  rejestru  zabytków  województwa 
szczecińskiego pod nr 559.
Dla  terenów oznaczonych symbolami:  BI-2UH,  BI-3KS,  BI-4ZP,  BI-5MJ,  BI-6MJ,  BI-7MJ,  BI-
15MJ, BI-16MJ, BI-19MR(MJ), BI-20ZP, BI-28MR, BI-29MN/MR, 1KL, 3KL, 5KD, 5KG, 07KZ i 
8KD ustala się strefę "W.II." - częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Na  wyżej  wymienionych  terenach  dopuszcza  się  zainwestowanie  pod  warunkiem  spełnienia 
szczegółowych wytycznych służby konserwatorskiej zawartych w dokumentacji planu.
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2.    W zakresie ustaleń komunikacyjnych

1)      Ustalenia planów wyższego rzędu
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.Police obejmuje ustaleniami 4 ulice układu 
podstawowego miasta, wchodzące w skład obszaru opracowanego planu miejscowego osiedla. Są to 
ulice: J.Piłsudskiego (02KG), projektowana ulica 05KG (końcowy fragment tzw. "Trasy 
Nadodrzańskiej"), Asfaltowa (07KZ), ciąg Cisowa-Klonowa (014KZ). 
Projekt planu miejscowego podtrzymuje bez zmian ustalenia planu ogólnego miasta Police.

2)       Układ uliczny
Istniejące ulice J.Piłsudskiego, Cisowa, Klonowa będą stanowić połączenie osiedla z centrum Polic 
oraz sąsiednimi osiedlami.
Do bezpośredniej obsługi osiedla wykorzystana będzie ulica Asfaltowa (07KZ) oraz sieć 
projektowanych ulic lokalnych i dojazdowych w nawiązaniu do istniejącego układu drogowego.

3)       Komunikacja zbiorowa

a)   Komunikacja autobusowa
Osiedle obsługiwane będzie przez istniejące linie komunikacji autobusowej  z przystankami w 
zatokach.

b)   Komunikacja kolejowa
Osiedle obsługiwane będzie również przez istniejącą linię kolejową relacji Szczecin-Police-
Trzebież z przystankami na stacji Police oraz przy ul. Asfaltowej.

4)        Parkowanie i garażowanie
Dla mieszkańców istniejącej i projektowanej zabudowy przewidziano garażowanie na własnych 
parcelach.  Na  terenach  projektowanej  zabudowy  jednorodzinnej  należy  zapewnić
minimum  dwa  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  na  każdej  parceli  lub  jedno
miejsce  na  mieszkanie  w  zabudowie  wielorodzinnej.  Dla  obiektów  usługowych  zapewnić
miejsca parkingowe w ramach własnych terenów.

5)   Zaplecze techniczne motoryzacji
Zmiany  do  planu  przewidują  zmianę  lokalizacji  stacji  paliw  sytuując  ją  w  narożniku  ulic: 
J.Piłsudskiego  i  Asfaltowej.  Dla  projektowanej  stacji  ustala  się  maks.  30-metrową  strefę 
uciążliwości od dystrybutorów paliwa.

6) Chodniki
Przewiduje się szerokość  projektowanych  chodników 1,5 m  (obustronnie)  wzdłuż  dróg 
dojazdowych i 2,25 m przy ulicach lokalnych.   Chodniki jako   przyległe  do krawężnika jezdni, 
wykonać z barwionej kostki brukowej.
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3.    W zakresie ustaleń inżynieryjnych

1)   Zapotrzebowanie na wodę
Obszar  osiedla  zasilany  będzie  w  wodę  z  istniejącej  magistrali  wodociągowej  ∅400  mm  w 
ul.Asfaltowej i ul.Klonowej oraz ∅300 mm w ul.Asfaltowej i ul.Cisowej. 
Na obszarze osiedla projektuje się układ sieci wodociągowej pierścieniowy zasilany z istniejących 
magistral wodociągowych i połączony z nimi głównymi przewodami rozdzielczymi  ∅250 i  ∅150 
mm w ul.J.Piłsudskiego. W projektowanej zabudowie jednorodzinnej projektuje się sieć rozdzielczą 
∅150 mm ∅125 mm.

2)   Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Zgodnie  z  wytycznymi  planu  ogólnego  m.Police  na  obszarze  osiedla  projektuje  się  system 
kanalizacji rozdzielczej.
Ścieki sanitarne odprowadzane będą projektowaną kanalizacją sanitarną do istniejącego kolektora 
sanitarnego 0,8 m i  ∅0,6/04 m w ul.J.Piłsudskiego, a następnie na przepompownię ścieków przy 
ul.Dębowej  i  dalej  do  oczyszczalni  ścieków  m.Police.  Ścieki  deszczowe  odprowadzane  będą 
projektowaną  kanalizacją  deszczową  do  istniejącego  kolektora  deszczowego  ∅1,9/2,4  w  ul. 
J.Piłsudskiego.

3)   Zaopatrzenie w gaz
W planie ustala się, że 100% ludności zamieszkującej na obszarze opracowania objętych będzie w 
okresie perspektywicznym gazyfikacją przewodową. Na obszarze osiedla projektuje się sieć gazową 
niskoprężną zasilaną z istniejących gazociągów niskoprężnych ∅200 i ∅250 mm w ul.Asfaltowej i 
Klonowej.

4)   Zaopatrzenie w ciepło
Istniejąca i projektowana zabudowa jednorodzinna i usługowa na terenie osiedla ogrzewana będzie 
ze źródeł lokalnych indywidualnych w oparciu o paliwo gazowe lub olej opałowy.

5)   Sieć elektroenergetyczna
Na terenie osiedla przewiduje się budowę trzech stancji transformatorowych typu miejskiego o mocy 
400 kVA, każda, zasilanych linią kablową, podłączoną do istniejącej linii 15 kV Nr-521 (przy stacji 
transformatorowej nr 134). Linię napowietrzną 15 kV między ul.  Klonową a J.Piłsudskiego jako 
kolidującą  z  projektowanym  zagospodarowaniem  terenu  należy  zdemontować  i  zastąpić 
projektowaną linią kablową.

6)   Sieć telefoniczna
Na  terenie  osiedla  przewiduje  się  budowę  sieci  kanalizacji  telekomunikacyjnej  jednootworowej 
wyprowadzonej  od istniejącej  szafki telefonicznej przy ul.Asfaltowej  i  zainstalowanie w każdym 
budynku odbiorczej stacji telefonicznej.

5



ROZDZIAŁ 2 - ustalenia szczegółowe

l.   Ustalenia w zakresie programowo-przestrzennym

1)   BI-1ZP, US (3,26 ha)
Tereny projektowanej zieleni wysokiej o funkcji parkowej i rekreacyjno-sportowej, jednocześnie 
zieleni izolacyjnej od terenów kolejowych. Przejściowo tereny rolnicze. Dopuszcza się lokalizację 
obiektów sportowych i zabudowy usługowej nieuciążliwej związanej z obsługą terenu. Zabudowa 
usługowa - parterowa z wysokim dachem użytkowym do 9,0 m od poziomu terenu.
Linia zabudowy - 9,0 m od krawężnika projektowanej drogi 4KL. 
Dojazd z drogi lokalnej 4KL.

2)   BI-2UH, MJ (0,06 ha)
Tereny zabudowy usługowej, nieuciążliwej. Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej na 
wyższych kondygnacjach budynku (poza  strefą uciążliwości od kolei).  Zabudowa usługowa 
wolnostojąca lub w układzie łańcuchowym do dwóch kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem. 
Wysokość maksymalna do 12,0 m w stosunku do poziomu terenu. Na terenie obowiązują rygory strefy 
"W.II." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Wielkość działki 600 m2, szer. od 
strony dojazdu 25,0 m. 
Linia zabudowy - 9,0 m od krawężnika projektowanej drogi 4KL. 
Dojazd, dojście od projektowanych dróg l i 4KL oraz pośrednio - dojście z terenu 1ZP, US.

3)   BI-3KS (0,52 ha)
Teren projektowanej stacji paliw, usługi handlu i małej gastronomii. Wysokość zabudowy do
9,0 m od poziomu terenu. Zalecany dach wysoki.  Dystrybutory oraz zbiorniki paliw
lokalizować tak, aby zachować strefę ochronną min. 30,0 m od projektowanej zabudowy
jednorodzinnej. Na terenie parceli wprowadzić maksymalną ilość zieleni wysokiej i średniej
urządzonej - izolacyjnej, szczególnie od strony projektowanej zabudowy mieszkaniowej (pas
szer. min. 10 m).
Lokalizację i funkcję obiektów uzgodnić z terenowym inspektorem sanitarnym, organami
odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej w
Szczecinie. Należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko. W południowo-
wschodniej   części parceli  obowiązują rygory  strefy  "W.II."  ochrony  konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych.
Wielkość działki 5200 m2, szer. od strony dojazdu 105,0 m
Linia  zabudowy  -   15,0   m  od   krawężnika   projektowanej,   drogi   02KG  (poszerzenie
ul.Piłsudskiego).
Dojazd, dojście - ul. Józefa Piłsudskiego, a pośrednio z terenu 14UH.
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4)   BI-4ZP(0,16ha)
Tereny projektowanej zieleni wysokiej o funkcji parkowej, kontynuacja wytycznych z planu
ogólnego m.Police.
Wyklucza się lokalizację stałej zabudowy z wyjątkiem elementów zagospodarowania terenu i
małej architektury. W południowej części działki obowiązują rygory strefy "W.II." ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Wielkość działki 1600 m2.
Linia zabudowy - 25,0 m od krawężnika projektowanej, drogi.
Dojazd, dojście z ul. Asfaltowej, a pośrednio z terenu stacji paliw 3KS.

5)   BI-5MJ (0,755 ha)
Strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca - mieszkalnictwo. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub łańcuchowa do dwóch kondygnacji 
nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m w stosunku do poziomu terenu.
Usługi nieuciążliwe lokalizować w parterach budynków mieszkalnych. Wyklucza się lokalizację 
zabudowy usługowej-wolnostojącej. W południowo-wschodniej części działki obowiązują rygory 
strefy "W.II." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 
Średnia wielkość działki 630 m2, szer. od strony dojazdu średnio 20 m. 
Linia zabudowy - 9,0 m od krawężnika projektowanej drogi lokalnej 1KL (5,0 m od linii regulacyjnej 
drogi).
Dojazd i dojście do projektowanych parcel 1-10 z drogi lokalnej 1KL, dla parcel 11 i 12 dojście 
piesze od ulicy Asfaltowej, dojazd z drogi 1KL (szer. dojazdu min. 5,0 m).

6)   BI-6MJ (0,087 ha)
Teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej do zachowania z możliwością modernizacji. 
Obiekt pod ochroną konserwatora zabytków.
Dopuszcza się lokalizację usług w parterze istniejącego budynku. Ewentualna rozbudowa, dobudowa 
lub zabudowa plombowa w charakterze i  gabarytach istniejącego obiektu. Na terenie obowiązują 
rygory strefy "W.II." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Wielkość działki 874 m2, szer. od strony dojazdu 28 m. 
Linia  zabudowy  -  15,0  m  od  krawężnika  ul.  Asfaltowej. 
Dojazd, dojście z ulicy Asfaltowej.
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7)   BI-7MJ(l,297ha)
Strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca mieszkalnictwo. 
Zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna wolnostojąca lub łańcuchowa (nr 9 i 11) do dwóch 
kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od poziomu terenu. 
Usługi nieuciążliwe lokalizować wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych. Wyklucza się 
lokalizację zabudowy usługowej wolnostojącej. Na terenie części działki obowiązują rygory strefy 
"W. II." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 
Średnia wielkość działki - 720m2, szer. od strony dojazdu średnio 20,0 m. 
Linia zabudowy -  9,0 m od krawężnika projektowanej drogi 4KL (5,0 m od linii  regulacyjnej drogi) 
i 8,0 m od krawężnika projektowanej drogi 5KD.
Dojazd i dojście do projektowanych parcel z dróg lokalnych 1KL,3KL,4KL oraz dojazdowej 5KD.

8)   BI-8MJ (0,65 ha)
Strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca - mieszkalnictwo.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza (nr l, 3, 6 i 7) do dwóch
kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od poziomu
terenu. Usługi nieuciążliwe lokalizować wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych.
Wyklucza się lokalizację zabudowy usługowej wolnostojącej.
Średnia wielkość działki 720m2, szer. od strony dojazdu średnio 20,0 m.
Linia zabudowy - 9,0 m od krawężnika projektowanych dróg 3 i 4KL i 8,0 m od krawężnika
projektowanej drogi 5KD.
Dojazd i dojście - z dróg lokalnych 3 i 4KL i drogi dojazdowej 5 KD.
Uwaga  -  Dopuszcza się lokalizację zabudowy jednorodzinnej   w układzie szeregowym
zgodnie z rysunkiem planu z 1990 r. pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli sąsiednich
parceli na odstępstwo od przyjętej formy zabudowy (średnia wielkość działki 450 m2).

9)   BI-9MJ (0,84 ha)
Strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca - mieszkalnictwo.
Zabudowa mieszkaniowa-jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza (nr 2, 3, 5 i 6) do dwóch
kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od poziomu
terenu. Usługi nieuciążliwe lokalizować wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych.
Wyklucza się lokalizację zabudowy usługowej wolnostojącej. Należy chronić wartościowy
drzewostan na parcelach nr 9-12.
Linia zabudowy - 15,0 ni od krawężnika projektowanej drogi 014KZ (parcela nr 12) i 8,0 m
od krawężnika drogi 5KD.
Dojazd i dojście z dróg lokalnych 3 i 4KL i drogi dojazdowej 5KD. Do parceli 11 (nr ewid.
gr. 45/1) z istniejącej drogi gminnej. Między parcelami nr 3 i 4 zapewnić dojazd gospodarczy
szer. 5,0 m do parcel o nr wg ewid. gr. 66, 135 i 219.
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10) BI-10MJ (0,16ha)
Teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej do zachowania. Istnieje możliwość modernizacji,
wprowadzenia nowego obiektu mieszkalnego lub usług nieuciążliwych.
Rozbudowa, dobudowa lub zabudowa plombowa o charakterze i gabarytach istniejących
budynków. Należy chronić istniejący wartościowy drzewostan na parceli 109/1.
Wielkość działek 680 i 740 m2.
Linia zabudowy - 9,0 m od krawężnika projektowanej drogi lokalnej 4 KL i 15,0 m od drogi
014KZ (ulica Klonowa).
Dojazd i dojście do obiektów - według stanu istniejącego.

11) BI-11EE(0,01 ha)
Teren projektowanej stacji elektroenergetycznej niskich napięć. 
Lokalizacja zastępcza - teren ZP, UH.

12) BI-12-ZP(0,52ha)
Strefa ochrony środowiska przyrodniczego z dopuszczeniem sposobów użytkowania i za-
gospodarowania nie zagrażających równowadze ekologicznej. Należy chronić istniejący drzewostan. 
Funkcja dominująca - zieleń parkowa, dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej nieuciążliwej na 
terenie parceli nr 2380 oraz na obszarach niezadrzewionych wzdłuż ulicy Asfaltowej. Rezerwa terenu 
pod trafostację w zespole usługowym. Zabudowa usługowa - parterowa z wysokim dachem do 9,0 m 
od poziomu terenu. 
Lokalizację uzgodnić z organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. 
Linia zabudowy - 15,0 m od krawężników ulic. Asfaltowej i Klonowej. 
Dojazd gospodarczy - od ul.Klonowej.

13) BI-13MJ (0,7264 ha)
Tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej. Możliwość modernizacji i wprowadzenia usług
nieuciążliwych w obiektach wolnostojących. Budynki mieszkalne pod ochroną konserwatora
zabytków. Rozbudowa, dobudowa lub zabudowa plombowa w charakterze i gabarytach
istniejących obiektów.
Średnia wielkość działki 1030,0 m2, szerokość od strony ulicy - wg istniejącego podziału.
Linia zabudowy do projektowanych obiektów - min. 15,0 m od ul.Asfaltowej.
Dojście do obiektów - od strony ul.Asfaltowej, dojazd gospodarczy z dróg 3KL i 5KD
poprzez wydzielone drogi dojazdowe. Obecnie istniejące dojazdy od ul. Asfaltowej należy
zlikwidować (z wyjątkiem parcel 45.3, 45/9-10). Na każdej parceli zapewnić po min. jednym
miejscu postojowym dla pojazdów osobowych na każde mieszkanie.
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14) BI-14UH/KS (0,36 ha)
Strefa zabudowy usługowej, funkcja dominująca usługi motoryzacyjne, dopuszcza się stację paliw. 
Wysokość zabudowy do 9,0 m od poziomu terenu. Zalecany dach wysoki. Obiekty uciążliwe 
lokalizować w odległości min, 30,0 m od projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Na terenie parceli 
wprowadzić maksymalną ilość zieleni wysokiej i średniej - urządzonej, izolacyjnej, szczególnie od 
strony projektowanej zabudowy mieszkaniowej. 
Lokalizację i funkcję obiektów uzgodnić z terenowym inspektorem sanitarnym, organami 
odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej w Szczecinie. 
Należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Wielkość działki 3600 m2, szer. od strony dojazdu 140,0 m.
Linia  zabudowy  -   15,0  m  od  krawężnika  projektowanej   drogi  02KG  (poszerzenie
ul.Piłsudskiego).
Dojazd i dojście od ul.Piłsudskiego, a pośrednio z terenu 3KS.
Na terenie parceli zapewnić min. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

15) BI-15MJ(0,832ha)
Tereny  istniejącej  zabudowy  jednorodzinnej  pod  ochroną  konserwatora  zabytków.  Możliwość 
modernizacji  (dopuszcza  się  wprowadzenie  usług  w obiektach  wolnostojących)  oraz  uzupełnień  o 
budynki nowe z funkcją usług nieuciążliwych. Rozbudowa, dobudowa lub zabudowa plombowa w 
charakterze i gabarytach istniejących obiektów.
Na terenie obowiązują rygory strefy "W.II." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Wielkość działek i szerokość od strony ulicy - wg istniejącego podziału geodezyjnego. 
Linia zabudowy dla projektowanych obiektów min. 15,0 m od ul. Asfaltowej. 
Dojście do obiektów - jak dotychczas z ul.Asfaltowej, dojazdy gospodarcze do parceli 141, 65, 217 
oraz nr 17 i  18 z projektowanych dróg  l  i 3KL oraz 5KD, pozostałe od ul.Asfaltowej.
Na każdej parceli zapewnić po min. jednym miejscu postojowym dla pojazdów osobowych na
każde mieszkanie.

16) BI-16MJ (0,832 ha)

Strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca - mieszkalnictwo.

Zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza (nr l, 2 11-14) do
dwóch kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od
poziomu terenu. Usługi nieuciążliwe lokalizować wyłącznie w parterach budynków.
Wyklucza się lokalizację zabudowy usługowej wolnostojącej. Na terenie obowiązują rygory
strefy "W.II." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Średnia wielkość działki 535 m2, szerokość od strony ulicy dla zabudowy wolnostojącej
minimum 20,0 m dla bliźniaczej - 13,0 m.
Linia zabudowy - 8,0 m od drogi dojazdowej 5KD i 9,0 m od dróg lokalnych l i 3KL.
Dojazd i dojście do obiektów - z projektowanych ulic. l i 3KL i 5KD. Między parcelami 10
i 11 oraz 15 i 16 zapewnić dojazd gospodarczy szer. 5,0 m.
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17) BI-17A, UH, UG, UZ (0,75 ha)

Teren projektowanego zespołu usług podstawowych. Istniejący obiekt na parceli 196 - do adaptacji na 
cele usług po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków (obiekt pod ochroną). Projektowana zabudowa 
usługowa do dwóch kondygnacji nadziemnych; zaleca się  stosowanie dodatkowo wysokiego dachu. 
Dopuszcza się funkcję mieszkalną na wyższych kondygnacjach projektowanych budynków. 
Maksymalna wysokość do 12,0 m od poziomu terenu.
Na terenie zapewnić możliwość lokalizacji trafostacji wolnostojącej lub wbudowanej z dojazdem.
Wielkość działki 7500 m2, szer. od strony dojazdu 110,0 m. Linia zabudowy - 15,0 m od krawężnika 
istniejącej drogi 07KZ (ul. Asfaltowa).
Dojazd i dojście od ul.Asfaltowej, a pośrednio z terenu 20ZP. Na terenie parceli zapewnić niezależny 
parking na min.  20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz dodatkowo po jednym 
miejscu parkingowym na każde projektowane mieszkanie.

18) BI-18UO (0,335 ha)
Teren szkoły podstawowej. Projektuje się modernizację i rozbudowę obiektu o pomieszczenia 
dydaktyczne i salę sportową. Docelowo szkoła o 12 oddziałach dla min. 250 uczniów. Obiekty szkolne 
takie jak pawilony dydaktyczne, sala gimnastyczna, boiska zlokalizować min. 25,0 m od istniejących i 
projektowanych zabudowań mieszkalnych i min. 15,0 m od granic parceli.  Na terenie należy chronić 
istniejące zadrzewienie.  Ewentualne wycinki  należy uzgodnić z organami odpowiedzialnymi za 
ochronę środowiska. 
Wielkość działki 13350 m2, szer. od strony dojazdu 113,0 m.
Linia zabudowy - min. 25,0 m od krawężnika projektowanej do modernizacji ul.Cisowej. 
Dojazd i dojście od ul.Cisowej, a ponadto dojście piesze od terenów zieleni (20ZP). 
Na terenie parceli zapewnić parking na 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

19) BI-19MR (1,370 ha) (MJ/UR - rezerwa)
Tereny zabudowy siedliskowej. Rezerwa terenu - strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
nieuciążliwej lub o uciążliwości ograniczonej do granic parceli. Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna  wolnostojąca  do  dwóch  kondygnacji  nadziemnych  z  wysokim  dachem. Wysokość 
maks. do 12,0 m od poziomu terenu. Zabudowa usługowa parterowa z wysokim dachem o wys. do 9,0. 
Usługi lokalizować w parterach budynków mieszkalnych lub w istniejących  i  projektowanych 
budynkach gospodarczych.   Istniejące  obiekty  mieszkalne znajdują się pod opieką konserwatora 
zabytków (z wyjątkiem nr 48 i 51). Na rysunku planu zaproponowano przerywaną linią wtórny podział 
i lokalizację budynków mieszkalnych pod warunkiem korekty przebiegu rowów melioracyjnych. W 
północnej części działki obowiązują rygory strefy "W.II." ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych. 
Średnia wielkość projektowanej działki 800 m2, szer. od strony dojazdu średnio 20,0 m lub wg 
istniejącego   podziału   geodezyjnego.   Linia   zabudowy   -   8,0   m   od   krawężnika projektowanej 
drogi do modernizacji 8KD (ul. Dębowa) i 25,0 m od ul.Cisowej. Dojazd i dojście od ul.Cisowej oraz 
zmodernizowanej ul.Dębowej (8KD).
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20) BI-20ZP (1,290 ha)
Teren projektowanej zieleni parkowej. Możliwość urządzenia ogródka jordanowskiego,
przejściowo  uprawy  rolnicze.  Na  parceli  obowiązują rygory  strefy  "W.II."   ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Wielkość działki 12900 m2.
Dojazd i dojście od ul. Asfaltowej (na zapleczu ośrodka usługowego) oraz od ul.Dębowej.
Alejki o nawierzchni żwirowej szer. min. 3,5 m okrawężnikowane. Między terenami 26MJ
i 29MN wydzielić działkę szer. min. 3,5 m pod ciąg pieszy łączący tereny 20ZP i 21ZP.

21) BI-21ZP (1,546 ha)
Z wytycznych planu ogólnego miasta Police - pas zieleni izolacyjnej, przejściowo tereny upraw 
rolniczych.
Teren projektowanej zieleni wysokiej parkowej. Dopuszcza się lokalizację obiektów sportu lub 
kultury oraz zabudowy usługowej nieuciążliwej związanej z obsługą terenu. 
Na części parceli 69/1 (od ul. Dębowej do korony istniejącej skarpy, ca 35,0 m od istniejącego 
budynku mieszkalnego) zachowuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. 
Zabudowa usługowa parterowa z wysokim dachem do 9,0 m od poziomu terenu. Teren leży w strefie 
uciążliwości istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych, a jednocześnie na terenie obowiązują 
szczegółowe rygory dla strefy "W.I." ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo- gicznych.
Wielkość działki 15460 m2. Linia zabudowy - 15,0 m od krawężnika projektowanej drogi 05KG.
Dojazd i dojście bezpośrednie od ul.Asfaltowej, ul.Dębowej oraz ciągami pieszymi z drogi 2KL oraz 
terenu 20ZP.
Na terenie parceli zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
związanych z obsługą terenu.

22) BI-22MJ, UH (0,845 ha)
Strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca - mieszkalnictwo. Zabudowa 
mieszkaniowa - jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa do dwóch kondygnacji 
nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od poziomu terenu.   Usługi 
nieuciążliwe  lokalizować  wzdłuż  ulicy  Asfaltowej   (na  rysunku  planu oznaczono symbolem UH) 
lub wyłącznie w parterach pozostałych budynków mieszkalnych. Teren istniejącej zabudowy 
jednorodzinnej do zachowania. Istnieje możliwość przekształceń na działce odmiennie niż pokazano 
na rysunku planu poprzez wprowadzenie wewnętrznej drogi dojazdowej (dotyczy parceli 57/1  oraz 
59/1-2). Budynki realizować poza strefą uciążliwości przepompowni ścieków. Na parceli obowiązują 
szczegółowe rygory dla strefy "W.I." ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Średnia wielkość działki 870 m2, szerokość od strony dojazdu średnio 15,0 m lub poprzez dojazd szer. 
min. 5,0 m.
Linia zabudowy - 9,0 m od krawężnika projektowanej drogi lokalnej 2 KL i min. 15,0 m od ul. 
Asfaltowej.
Dojazd i dojście do obiektów mieszkalnych - z ulicy 2KL, do obiektów handlowych dojście z ul. 
Asfaltowej poprzez pochylnię lub stopnie terenowe.
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23) BI-23MJ (0,745 ha)

Strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca - mieszkalnictwo. 
Zabudowa mieszkaniowa-jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa (p. 11) do dwóch 
kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od poziomu terenu. 
Usługi nieuciążliwe lokalizować wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych.
Wyklucza  się  lokalizację  zabudowy  usługowej  jako  wolnostojącej.  Na  terenie  obowiązują 
szczegółowe rygory dla strefy "W.I." ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Średnia wielkość działki 670 m2, szer. od strony dojazdu zgodnie z istniejącymi granicami. Linia 
zabudowy - 8,0 m od krawężnika projektowanej drogi 6KD i 25,0 m od istniejącej drogi 07KZ (ul. 
Asfaltowa) lub jak na rysunku planu).
Dojazd - wyłącznie od projektowanych ulic 2KL i 6KD, dojście także od ul. Asfaltowej. 
Uwaga - dopuszcza się lokalizację zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym zgodnie z 
rysunkiem planu (linia przerywana) pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli sąsiednich parcel na 
odstępstwo od przyjętej formy zabudowy (średnia wielkość działki 350,0 m2).

24) BI-24MJ ((0,956 ha)
Strefa zabud. mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca - mieszkalnictwo. Zabudowa 
mieszkaniowa-jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza do dwóch kondygnacji nadziemnych z 
wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od poziomu terenu. Usługi nieuciążliwe 
lokalizować wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych. Wyklucza się lokalizację zabudowy 
usługowej jako wolnostojącej. Na terenie obowiązują szczegółowe rygory dla strefy "W.I." ścisłej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 
Średnia wielkość działki 640,0 pro m2, szerokość od stron dojazdu średnio 20,0 m. Linia zabudowy - 
8,0 m od krawężnika jezdni dróg 6 i 7KD i 9,0 m od projektowanej drogi 2KL. Dojazd i dojście z 
projektowanych ulic 6 i 7KD i 2KL.
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25) BI-25MJ(l,323ha)

Strefa zabud. mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca - mieszkalnictwo. 
Zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza do dwóch kondygnacji 
nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od poziomu terenu. Usługi 
nieuciążliwe lokalizować wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych. Wyklucza się lokalizację 
zabudowy usługowej wolnostojącej.  Na terenie obowiązują szczegółowe rygory dla strefy "W.I." 
ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 
Średnia wielkość działki 630 m2, szer. od strony dojazdu zgodnie z istniejącym podziałem 
własnościowym oraz rysunkiem planu. Linia zabudowy - 8,0 m od krawężnika proj. drogi 7KD i 9,0 
m od proj. drogi 2KL. Dojazd i dojście - od projektowanych dróg 7KD i 2KL.

26) BI-26MJ(0,918ha)
Strefa zabud. mieszkaniowo-usługowej, funkcja dominująca - mieszkalnictwo. 
Zabudowa mieszkaniowa -  jednorodzinna  wolnostojąca  lub  bliźniacza  (parcele  l,  2  i  14,  15)  do 
dwóch kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od poziomu 
terenu. Usługi nieuciążliwe lokalizować wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych. Wyklucza 
się lokalizację zabudowy usługowej wolnostojącej. Na terenie obowiązują szczegółowe rygory dla 
strefy "W.I." ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Średnia wielkość działki 612 m2, szer. od strony dojazdu średnio 20,0 m lub zgodnie z istniejącym 
podziałem własnościowym. Linia zabudowy - 9,0 m od krawężnika proj. drogi 2KL. 
Dojazd i dojście - od projektowanej drogi 2KL.

27) BI-27MJ(0,372ha)
Strefa  zabud.  mieszkaniowo-usługowej,  funkcja  dominująca  -  mieszkalnictwo.  Zabudowa 
mieszkaniowa  -  jednorodzinna  wolnostojąca  do  dwóch  kondygnacji  nadziemnych  z  wysokim 
dachem.  Wysokość maksymalna  do  12,0  m od poziomu terenu.  Usługi  nieuciążliwe lokalizować 
wzdłuż ul.Asfaltowej (parcela nr l na rysunku planu oznaczono symbolem UH) lub wyłącznie na 
parterach pozostałych budynków mieszkalnych. Na parceli obowiązują szczegółowe rygory dla strefy 
"W.I." ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Średnia wielkość działki 620 m2, szer. od strony dojazdu średnio 20,0. 
Linia zabudowy - 9,0 m od krawężnika projektowanej drogi 2KL i 15,0 m od ul.Asfaltowej. 
Dojazd i dojście - od drogi lokalnej 2KL. 
Dopuszcza się dojście do budynku nr l od ul.Asfaltowej.
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28) BI-28MR (0,45 ha)

Tereny zabudowy o  charakterze zagrodowym.  Kontynuacja dotychczasowego  sposobu
zagospodarowania. Zmodernizowana ulica Dębowa do zachowania.
Istniejące obiekty mieszkalne znajdują się pod ochroną konserwatora zabytków.
Wyklucza się lokalizację nowoprojektowanych budynków mieszkalnych jak i rozbudowę
istniejących. Zabudowę gospodarczą - tymczasową lokalizować poza liniami regulacyjnymi
projektowanej drogi 05KG. Docelowo zieleń izolacyjna, uprawy ogrodnicze.
W północnej części terenu obowiązują rygory strefy "W.II." ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych.
Wielkość działek wg istniejącego podziału własnościowego.
Linia zabudowy - 8,0 m od krawężnika drogi 8KD (ul.Dębowa).
Dojazd i dojście od ul.Dębowej.

29) BI-29MN/MR (0,55 ha) (MJ/UR-rezerwa)
Tereny zabudowy o charakterze zagrodowym.
Kontynuacja  dotychczasowego  sposobu  zagospodarowania.  Istniejące  obiekty  mieszkalne  (zach. 
strona  ul.Dębowej)  znajdują  się  pod  ochroną  konserwatora  zabytków.  W  przypadku  realizacji 
projektowanej  drogi  05KG  zmiana  funkcji  obiektów  z  mieszkalnej  na  usługową.  Dopuszcza  się 
ewentualną rozbudowę, dobudowę lub lokalizację budynków mieszkalnych poza linią zabudowy (50,0 
m od osi projektowanej drogi 05KG).
Rezerwa terenu pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą z usługami - w przypadku zaniechania 
budowy drogi  05KG (wniosek  o  zmianę  do  planu  miejscowego  m.Police).  Zabudowa do  dwóch 
kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem. Wysokość maksymalna do 12,0 m od poziomu terenu.
Usługi  lokalizować  w  istniejących  obiektach  gospodarczych  lub  w  parterach  istniejących  i 
projektowanych  budynków.  Funkcje  usługowe  uciążliwe  uzgodnić  z  terenowym  inspektorem 
sanitarnym i organymi odpowiedzialnymi za ochronę środowiska.
Na terenie obowiązują rygory strefy "W.II." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Średnia wielkość działki 520 nr, szer. od strony dojazdu średnio 20,0 m. 
Linia zabudowy -  8,0 m od krawężnika proj.  drogi  SKD (ul.Dębowa - w przypadku rezygnacji z 
budowy drogi 05KG). 
Dojazd i dojście - od ulicy Dębowej.
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30) 05KG (6,59 ha)

Tereny zabudowy o charakterze zagrodowym, łąki w północnej części ul.Dębowa.
Kontynuacja dotychczasowego sposobu zagospodarowania.
Wyklucza się lokalizację nowoprojektowanych budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz
usługowych jak i rozbudowę istniejących.
Docelowo teren przeznaczony na cele ulicy głównej.
W pasie między ulicą Dębową i projektowaną 05KG zieleń izolacyjna wysoka.
Istniejące obiekty zachować do czasu żywotności technicznej, o ile nie kolidują z przebiegiem
projektowanej ulicy zmieniając jednocześnie funkcję z mieszkalnej na usługową, pozostałe do
rozbiórki.
Dojazd i dojście - od ulicy Dębowej.

2. Ustalenia w zakresie sieci ulicznej i infrastruktury technicznej

Ustala się zasady uzbrojenia technicznego zgodnie z tabelą nr l oraz załącznikiem graficznym do 

Uchwały nr LV/328/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku.

§3.
Ustala się "O" stawkę, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem zmiany do planu na terenach objętych opracowaniem.

§4.
Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwalone uchwałą NrXIV/91/90 z dnia 
28.02.1990 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Policach.

§5.
Uchwała wchodzi w życie po okresie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Szczecińskiego.

Załącznik nr l.

Przewodniczący Rady
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USTALENIA
- dotyczące sieci ulicznej i infrastruktury technicznej znajdującej się na obszarze 

miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego os. Police - 
ul. Asfaltowa (w formie tabelarycznej).
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K O M U N I K A C J A v      I N Ż Y N I E R I A

Szerokość ISTNIEJĄCA PROJEKTOWANA

rozgrani-
czających

kanalizacjo 
sanitanpa

kanalizacja 
deszczowa

kanał, 
telef.

sieć gazowa sieć wodo-
ciągowa

sieć eloklro-
energet.

kanalizacja 
sanitarna

kartalizacja 
deszczowa

kanallz. 
telefon.

sieć gazowa sieć wo-
dociągowa

sieć elektro-
energet.

1. 02KG-o,44 km* 
ul.J. Piłsudskiego

Rezerwacja terenu na cele 
ulicy głównej. Przystanki 
autobusowe w 
wydzielonych zatokach.

Dwie jezdnie po dwa pasy 
ruchu (pod wiaduktem 
kolejowym dopuszcza się 
przekrój: jedna jezdnia o 
czterech pasach ruchu)

30-50 m 
(zmienna)

00,8 m  i 
00,4/0,6 m 
(kolektor)

01 ,9/2,4 m 
(kolektor)

+ 2x01 50 mm 
(niskiego 
ciśnienia)

01 50 mm SN -15KV 
(linia napo-
wietrzna)

2. OSKG-0,70 km* ul. 
Dębowa

Rezerwacja terenu no cele 
ulicy głównej.

Min. - jedna jezdnia o.czterech 
pasach ruchu

Min.:30,0m n/c050 mm (do 
wymiany na 0100 
mm)

080 mm (do 
wymiany na 
0100 mm)

0200 mm (dla 
obsługi ul. 
Dębowej)

3. 07KZ-0,70km* ul. 
Asfalot^a

Rezerwacja terenu na cele 
ulicy zbiorczej. Przystanki 
autobusowe w 
wydzielonych zatokach.

Min. - jedna jezdnia o dwóch 
pasach ruchu

Min,: 20,0-30,0 
m (zależnie od 
uzbrojenia)

+ n/c0200 mm i 01 
00 mm

0300 mm 
(magistrala)

0200 mm 0300 mm SN-15KV (kabel 
elektro-energet)

4. 014KZ-0,47km* ul. 
Cisowa. Klonów^

Rezerwacja terenu na cele 
ulicy zbiorczej. Przystanki 
autobusowe w wydzielonych 
zatokach.

Jedna jezdnia o dwóch pasach 
ruchu

Min.: 20,0 m 
(parametry ul, 
dojazdowej

0500 mm (ul. 
Cisowa -0300 
mm)

n/c0250 mm i 01 
00 mm

04 00 mm i 0300 
mm (magistrala)

0200 mm (ul. 
Cisowa)

SN-15 KV (linia 
kablowa elektroe-
nergetyczna)

5. 1KL-0.3 km Rezerwacja terenu na cele 
ulicy lokalnej.

Jezdnia o szerokości: 7,0 m Min.: 16,0 m 0200 mm 0300 mm + n/c 0150 mm 01 50 mm

6. 2KL-0.53 Km Rezerwacja terenu na cele 
ulicy lokalnej,

Jezdnia 0 szer. 6,0 m 13,0 m 0200 mm 0300 mm + n/c 01 50 mm 0125 mm

7. 3KL-0,15Km Rezerwacja terenu na cele 
ulicy lokalnej.

Jezdnia o szer. 6,0 m 13,0 m 0200 mm 0300 mm + n/c 0100 mm 01 25 mm

6. 4KL-0.42 Km Rezerwacja terenu na cele 
ulicy lokalnej.

Jezdnia o szer. 6,0 m Min.: 13,0

9. SKL-0,40 Km Rezerwacja terenu na cele 
ulicy dojazdowej.

Jezdnia o szer. 6,0 m 13.0 m 0200 mm 0300 mm + n/c 0100 mm 0125 mm

10. \6KD-p.21 Km

v_/
Rezerwacja terenu na cele 
ulicy dojazdowej..

Jezdnia o szer. 6,0 m 13.0 m 0200 mm 0300 mm -ł- n/c 0100 mm 01 25 mm

11. 7KD-0,18Km Rezerwacja terenu na cele 
ulicy dojazdowej.

Jezdnia o szer. 6,0 m 13.0 m 0200 mm 0300 mm + n/c 0100 mm 0125 mm

12. 8KD-Q,43 Km Rezerwacja terenu na cele 
ulicy i ciągu pieszego (ulica 
objęta strefą zamieszkania).

Bez uwzględnienia jezdni i 
chodników

9,0 m (w terenie 
zabudów.)

n/c050 mm (do 
wymiany na 0100 
mm)

080 mm (do 
wymiany na 01 
25 mm)

0200 mm

13. KK-0,53 Km Rezerwacja terenu na cele 
linii kolejowej.

14. BI-11EE   l^b 8I-
121P, UH

Lokalizacja stacji t ra n st o r 
mato ro wej .

15. 8l-17AmUH. 
UG,UZ

Lokalizacja stacji 
transformatorowej.
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