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UCHWAŁA Nr XXXIX/301/01 
Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 28 czerwca 2001 roku 
 
 

w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowani a przestrzennego miasta 
Police, dla obszaru poło żonego na południe od ulic: Grunwaldzka, Goleniowska  i 
na wschód od linii kolejowej Szczecin – Trzebie ż, tzw. „Police-Wschód”. 

 
 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12 poz. 
136, oraz z 2001r. Nr 14 poz.124) oraz uchwały Nr X/87/99  Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 25 maja 1999 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego 
na południe od ulic: Grunwaldzka, Goleniowska i na wschód od linii kolejowej Szczecin 
– Trzebież, Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:   

 
 

§ 1 
 

1.  Uchwala się zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego 
miasta Police, zatwierdzonym uchwałą Nr V/32/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy 
Police z dnia 29 grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1989 r. Nr 1, poz. 
6), dla obszaru położonego na południe od ulic: Grunwaldzka, Goleniowska i na 
wschód od linii kolejowej Szczecin – Trzebież.  

2.  Granice obszaru zmian w planie zaznaczono na rysunku w skali 1:5 000  
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Przedmiotem zmian w planie jest określenie przeznaczenia oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania dla terenów zainwestowanych oraz zmiana 
przeznaczenia terenów upraw polowych, łąk, pastwisk i terenów leśnych na tereny 
zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, przemysłowej i 
tranportowej. 

 
§ 2 

 
1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie: 
 

1) Obszar objęty zmianami podzielony został na tereny elementarne, grupowane w 
dziewięciu rejonach, zgodnie z rysunkami zmian: 
a) rysunek nr 1 w skali 1:5 000 (załącznik nr 1 do uchwały), obejmuje obszar 

całości opracowania z wyłączeniem terenów opracowanych w skali 1:1 000, 
b) rysunki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w skali 1:1 000 (załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 

do niniejszej uchwały). 
 2) Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie zmian, a szczegółowe ustalone dla 

poszczególnych terenów elementarnych mają jednolity układ formalny. Ustalenia 
zawarto w siedmiu grupach i oznaczono numerami od 1 do 7.  

 



 2

Są to: 
1. Ustalenia funkcjonalne,  
2. Ustalenia kompozycji i form zabudowy, 
3. Ustalenia zasad parcelacji, 
4. Ustalenia ekologiczne, 
5. Ustalenia dotyczące dóbr kultury, 
6. Ustalenia komunikacyjne,  
7. Ustalenia inżynieryjne. 

3) W grupie ustaleń funkcjonalnych zawierają się ustalenia przeznaczenia 
podstawowego (takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym 
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi), oraz przeznaczenia 
dopuszczalnego (rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają 
lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe) wraz z warunkami jego 
dopuszczenia.  

4) Grupa ustaleń zaczynająca się od słów: „zaleca się ...” - zawiera zalecenia i 
postulaty planu, które są wykładnią polityki władz miasta lecz nie są przepisem 
gminnym i nie są podstawą wydawania decyzji administracyjnych.  

5) Brak ustaleń prawnych czy informacji – na poziomie ustaleń ogólnych lub 
szczegółowych, o których mowa w pkt 2 oznacza, że nie wprowadza się regulacji 
na tym poziomie. 

6) Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów o różnym sposobie 
zagospodarowania są zapisane w formie tabelarycznej. 

7) Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku zmian w planie (załącznik nr 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały) oraz w tekście zmian w planie 
identyfikatorem cyfrowo – literowym (symbol terenu). Pierwsza litera oznacza 
przyporządkowanie do odpowiedniego załącznika graficznego od litery M 
(jednostka strukturalna) zaczynając (zał. nr 1) i na literze W kończąc (zał. nr 9), 
liczba oznacza kolejny numer terenu lub ulicy, a symbol literowy oznacza 
podstawową funkcję terenu lub klasę ulicy, np. N 1 UT, 02 KZ. 

8) Tereny elementarne podzielone są na mniejsze tereny (różniące się  
przeznaczeniem) – tzw. „podwydzielenia” i oznaczone na rysunku oraz w tekście 
zmian w planie identyfikatorem cyfrowym, np. 2.1. 

9) Nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmian. 
10)Dla każdego obszaru objętego zmianami planu obowiązują równocześnie ustalenia 

ogólne - OG, o których mowa w § 3 i ustalenia szczegółowe, o których mowa w § 4. 
Ustalenie ogólne obowiązuje jeżeli ustalenia szczegółowe regulujące tę samą 
materię nie stanowią inaczej. 

 
2. Uchwala się rysunek zmian w planie miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego, zawarty w załączniku nr 1 w skali 1:5 000 oraz zawarty w 
załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w skali 1:1 000. 

 
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmian są obowiązującymi 

ustaleniami zmian w planie: 
1) linie rozgraniczające tereny elementarne o różnym przeznaczeniu bądź o różnych 

zasadach zagospodarowania, 
2) linie rozgraniczające tereny podwydzieleń, 
3) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
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4. Oznaczenia liniowe projektowanej infrastruktury technicznej, określające ich 
orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach na etapie realizacji, nie stanowią 
przesądzeń lokalizacyjnych.  

 
5. Uchwala się „Słownik terminów” zawierający definicje terminów użytych w 

ustaleniach zmian w planie uchwalonych niniejszą uchwałą: 
  

1) dost ęp publiczny  - dostęp do terenu (obiektu) nie limitowany żadnymi 
ograniczeniami podmiotowymi. Wstęp na teren (do obiektu) o dostępie publicznym 
zapewniony jest każdej osobie; mogą być jednak postawione pewne warunki o 
charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. dostęp tylko w ustalonych 
godzinach, bilety wstępu. 

2)  Ekologiczny System Zieleni Miejskiej  - ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze 
sobą najbardziej wartościowe, różnorodne elementy terenów zielonych w mieście, 
a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi, a 
zwłaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych. ESZM nie jest 
obszarem chronionym w rozumieniu ustaw, lecz ze względu na konieczność 
zachowania w jego obrębie ekologicznych zasad ciągłości w czasie i przestrzeni 
oraz różnorodności biologicznej. 

3) funkcje chronione  - mieszkalnictwo, usługi oświaty, usługi służby zdrowia i opieki 
społecznej. 

4) kompozycja obiektu  - układ eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieńczenia 
budowli z rozmieszczeniem, wielkością i proporcjami otworów, elementami 
programu architektoniczno-estetycznego (detale, faktury materiałów, zasada 
kolorystyki itp.), stolarką, urządzeniami łączącymi obiekt z otaczającym terenem, 
towarzyszącymi obiektami pomocniczymi wspierającymi kompozycyjnie obiekt 
główny. 

5) kompozycja zespołu zabudowy  - układ ulic, placów, budynków i zieleni z 
uwzględnieniem linii zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu dachów i zwieńczenia 
budynków, podziału własnościowego, nawierzchni utwardzonych. 

6)  obiekt obni żający standard warunków mieszkaniowych  to obiekt:   
a) powodujący w trakcie normalnej działalności osiągnięcie 80% dopuszczalnej normy 

zanieczyszczenia środowiska na granicy przynależnej mu działki lub obiektu w 
sytuacji współużytkowania działki (dla bezpośrednich sąsiadów); 

b)  emitujący nieprzyjemny zapach; 
c) w sposób oczywisty pogarszający warunki życia sąsiadów (np. obiekt emitujący 

widoczny dym, opary itp, wymagający składowania odpadów na otwartej 
przestrzeni, generujący ruch drogowy lub hałas o dużym natężeniu w porze 
nocnej). 
W szczególności obiektem obniżającym standard warunków mieszkaniowych jest: 
lokal gastronomiczny z działalnością nocną,  
W szczególności obiektem obniżającym standard warunków mieszkaniowych nie 
jest: parking dla samochodów osobowych, garaż dla samochodów osobowych.  

7) obiekt usług publicznych o charakterze niekomercyjn ym to – administracja 
publiczna, parki i skwery ogólnodostępne, cmentarze, obiekty sakralne, obiekty 
służące porządkowi publicznemu, obiekty ochrony przeciwpożarowej, usługi oświaty, 
zdrowia, opieki społecznej, sportu (za wyjątkiem sportu wyczynowego) i obiekty 
kultury - nie nastawione na przynoszenie zysku. 

8) obiekt wytypowany do wpisu do rejestru zabytków  – obiekt, którego forma 
architektoniczna we wszystkich jej elementach (wysokość, forma dachu, kompozycja 
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elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarką, materiał budowlany) podlega 
ochronie. 

9) obiekt w ewidencji konserwatorskiej  – obiekt, którego zasadnicza forma 
architektoniczna (gabaryty wysokościowe, forma dachu, kompozycja elewacji) 
podlegają ochronie. 

10) strefy  – granice obszarów, w których obowiązują specjalne rygory gospodarki 
przestrzennej, zapisane w ustaleniach ogólnych planu. 

11) teren elementarny  - fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, dla którego sformułowane są ustalenia szczegółowe planu. 
Podział miasta na tereny elementarne jest spójny i rozłączny: wszystkie tereny 
miejskie należą do któregoś z terenów elementarnych i żaden nie należy 
równocześnie do dwu terenów elementarnych. 

12) tereny mieszkaniowe  - tereny mieszkaniowe zabudowane, z wyłączeniem 
położonych w - ustalonych w planie - strefach ograniczeń dla funkcji chronionych lub 
projektowane do zabudowy obiektami mieszkalnictwa rodzinnego lub zbiorowego 
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz 
obiektami i urządzeniami usług podstawowych. 

13) typ zabudowy  - zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie na działce, 
gabaryty, kształt dachu. Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w 
typie zabudowy istniejącej, typ ten określa zabudowa istniejąca w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezpośrednim 
sąsiedztwem zabudowy  istniejącej ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, chyba 
że także te fragmenty zostały oznaczone odpowiednim zapisem. Zabudowa w typie 
kompozycji zespołu zabudowy istniejącej – układu budynków i zieleni z 
uwzględnieniem linii zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów i 
zwieńczenia budynków, podziału własnościowego, nawierzchni utwardzonych. 

14) podwydzielenie  - fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony 
na rysunku planu liniami wewnętrznego podziału, dla którego sformułowano (w 
tekście lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegółowe. Podział terenu 
elementarnego na podwydzielenia nie jest spójny ani rozłączny: mogą istnieć 
fragmenty terenu nie należące do żadnego z podwydzieleń, mogą też istnieć 
fragmenty terenu należące równocześnie do dwu i więcej podwydzieleń. 

15) usługi o charakterze publicznym  – instytucje o charakterze ogólnomiejskim i 
ponadmiejskim z zakresu administracji, finansów i ubezpieczeń, kultury, nauki i 
szkolnictwa, służby zdrowia, turystyki itp. 

16) usługi podstawowe  – handel detaliczny, rzemiosło usługowe, usługi codziennego 
użytkowania. 

17) warto ściowy drzewostan  - pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną z 
poniższych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i 

parkami), 
b) drzewa i krzewy introdukowane, szczególnie rzadkie, wskazane w opracowaniu: 

Aleksandra Stachak „Zieleń Szczecina i najbliższych okolic”, w: „Stan środowiska 
miasta i rejonu Szczecina” - Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 
1993,   

c) drzewa i krzewy gatunków pospolitych o obwodach pnia mierzonego na 
wysokości 130 cm: – topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, 
grochodrzew – powyżej 200 cm, 

   – klon, kasztanowiec, morwa, jesion, świerk, sosna, 
daglezja, modrzew, choina, brzoza – powyżej 101 cm, 
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           – dąb, grab, buk, lipa, iglicznia, głóg,  jarząb, leszczyna 
turecka, żywotnik, platan klonolistny, wiąz, jodła, magnolia – powyżej 51 cm 

Do grupy wartościowego drzewostanu należą oczywiście także: drzewa i krzewy 
gatunków prawnie chronionych, pomniki przyrody oraz aleje i parki zabytkowe - są 
one chronione na podstawie ustaw. 

18) zagospodarowanie tymczasowe  - sposób wykorzystania i urządzenia terenu, a 
także sposób użytkowania obiektu, dopuszczone na czas określony. Na obszarze 
zagospodarowania tymczasowego mogą być realizowane tymczasowe obiekty 
budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 
Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).  

19) zieleń izolacyjna  - dostatecznie szeroki (min. - 10 m) pas zwartej zieleni wysokiej 
(rolę tę może pełnić też płat lasu lub zadrzewienia), złożonej z gatunków odpornych 
na zanieczyszczenia, oddzielającej (także optycznie) obiekty uciążliwe od terenów 
mieszkaniowych, rolnych lub rekreacyjnych. 

 
 

§ 3 
 
Uchwala się „Ustalenia ogólne  – OG” obowiązujące na obszarze planu. 
 
1. ustalenia funkcjonalne. 
1.1. Zakaz zabudowy terenu zieleni nie wyklucza realizacji budowli podziemnych i 

infrastruktury liniowej jeżeli nie zagrażają one istniejącym drzewom. Realizacja 
budowli podziemnych, z wyłączeniem liniowych, na terenach rezerwowanych pod 
projektowaną zieleń wymaga uprzedniego sporządzenia projektu tej zieleni, który 
wykaże, że projektowane budowle podziemne nie wykluczają realizacji tej zieleni. 

 
1.2. W strefach ograniczeń dla funkcji chronionych (mieszkalnictwa, oświaty, służby 

zdrowia, opieki społecznej), określonych na rysunkach planu, obowiązuje zakaz 
lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych. Istniejące obiekty tych funkcji mogą 
być poddawane remontom kapitalnym i modernizacyjnym bez prawa powiększania 
kubatury. 

 
1.3. W strefie ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej „Mścięcino”,  

a) w terenie ochrony bezpośredniej o promieniu 8–10 m wokół studni i stacji uzdatniania 
wody obowiązuje zakaz: 
- wznoszenia jakichkolwiek obiektów nie związanych z eksploatacją ujęcia, 
- wykorzystywania terenu na jakiekolwiek inne cele poza ujmowaniem wody i 

pracą urządzeń wodociągowych, 
- rolniczego i ogrodniczego wykorzystywania terenu, 
- wprowadzania i grzebania zwierząt, 
- magazynowania jakichkolwiek materiałów, 

b) na terenie ochrony pośredniej, zewnętrznej – chemicznej ”A” obowiązuje zakaz: 
- magazynowania podziemnego produktów naftowych, substancji toksycznych i 

szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz produktów, mogących niekorzystnie 
wpływać na jakość wód podziemnych, 

- eksploatacji surowców miejscowych, 
- działalności przemysłowych, 
- działalności gospodarki komunalnej (poza eksploatacją wody), 
- działalności gospodarki rzecznej, w tym zakaz postojów obiektów pływających 

oraz wybierania i gromadzenia osadów rzecznych, 
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- lokalizacji cmentarzy, 
- eksploatacji, przeróbki i składowania substancji radioaktywnych oraz 

toksycznych substancji chemicznych, 
- lokalizacji wysypisk, hałd i wylewisk, 
- wykonywania wierceń bez nadzoru hydrogeologicznego, 
- lokalizacji grzebowisk padliny, odpadów z uboju zwierząt, 

c) na terenie ochrony pośredniej, zewnętrznej – chemicznej „B” obowiązują wszystkie 
zakazy jak w strefie chemicznej „A”, a ponadto: 
- zakaz zrzutu ścieków do Łarpii, 
- zakaz stosowania środków glebostrukturalnych oraz ochrony roślin, 
- zakaz stosowania środków chemicznych do walki z gołoledzią, 

d) na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej obowiązuje zakaz: 
- tworzenia jakichkolwiek podziemnych ujęć wody, które mogą wpływać 

niekorzystnie na wielkość poboru wody z ujęcia dla potrzeb komunalnych, 
- wykonywania wierceń bez nadzoru hydrogeologicznego. 

 
2. ustalenia kompozycji i form zabudowy. 
2.1. Linię zabudowy nowych budynków na terenach zabudowanych, nieprzekraczalną, 

wyznacza się w oparciu o zasady kształtowania linii zabudowy budynków istniejących 
w bezpośrednim sąsiedztwie. 

2.2. Dopuszcza się, z zastrzeżeniem ustaleń 2.3. i 2.4., lokalizację nowych i 
przedłużania lokalizacji istniejących: reklam wolno stojących i wbudowanych, a także 
pomników i fontann pod następującymi warunkami: 
a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, 
b) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, 
c) nie powodowania ograniczeń dla komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej, w tym 

dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych. 
2.3. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno 

stojących na tle i wśród zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym, 
emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpośrednim sąsiedztwie, usytuowanych na tle zabytków. Ustalenie nie dotyczy 
tradycyjnych słupów ogłoszeniowych. 

2.4. Zakaz umieszczania nowych reklam wbudowanych na elewacjach z cegły licówki i 
z kamienia naturalnego, a także na innych elewacjach budynków w sposób 
zmieniający lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: 
obramowań portali i okien, balustrad, gzymsów i zwieńczeń, płycin i kompozycji 
sztukatorskich, połaci dachowych itp. 

2.5. Dopuszcza się lokalizację nowych i przedłużanie lokalizacji istniejących obiektów 
stanowiących niezbędne wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego, takich 
jak małe pawilony handlowe, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na 
śmieci, ławki parkowe, lampy itp. pod następującymi warunkami: 
a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, 
b) brak kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, 
c) nie powodowania istotnych ograniczeń w komunikacji kołowej, rowerowej i 

pieszej. 
2.6. Zastosowane oświetlenie obiektów lądowych oraz szlaków komunikacyjnych (drogi, 

chodniki, promenady itp.) od strony wody winno posiadać odpowiednie przesłony 
uniemożliwiające bezpośrednie padanie promieni świetlnych poza linię brzegu lub 
nadbrzeża. 

 
3. ustalenia zasad parcelacji. 
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3.1. W przypadku wydzielania nowych działek dla budownictwa jednorodzinnego należy 
przewidzieć możliwość zlokalizowania na niej co najmniej dwu miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych na 1 mieszkanie. 

3.2. Zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z 
potrzeb:  

 a) istniejącego zagospodarowania tymczasowego, 
 b) nowego zagospodarowania tymczasowego,  
 c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 
3.3. W przypadku rezerwacji terenu dla zieleni parkowej (ZP) istniejącej i projektowanej 

ustala się dostęp publiczny do terenu (obiektu). 
3.4. Place i dojazdy urządzone jako zagospodarowanie tymczasowe nie stanowią 

dostępu do drogi publicznej dla terenów przyległych. Ustalenie nie dotyczy sytuacji, 
gdy takie place lub dojazdy są zgodne z planem. 

3.5. Ustalone w planie limity wielkości działek budownictwa jednorodzinnego, w 
przypadku realizacji budynków jednorodzinnych na wspólnej działce przelicza się 
odpowiednio na ilość budynków (także segmentów w zabudowie bliźniaczej lub 
szeregowej). 

3.6. W przypadku linii rozgraniczających – przybliżonych, linii wewnętrznego podziału – 
przybliżonych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych podstawą uściślenia ich 
przebiegu mogą być w szczególności:  projekty zagospodarowania, projekty 
techniczne, projekty koncepcyjne oraz projekty podziału. 

 
4. ustalenia ekologiczne. 
4.1. Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych. 
4.2.Tereny zieleni oraz zieleń towarzysząca, urządzone jako zagospodarowanie 

tymczasowe mogą być likwidowane w związku z realizacją zagospodarowania 
zgodnego z planem bez żadnych ograniczeń i uwarunkowań. 

4.3. Zakaz lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych na 
terenach zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej i rekreacyjno – turystycznej. 

4.4. Układane głęboko sieci kanalizacyjne nie mogą pogorszyć stosunków wodnych.  
 
5. ustalenia dotycz ące dóbr kultury. 
5.1. W przypadku obiektów zakwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków wymagana 

jest zgoda organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury, w przypadku obiektów 
będących w ewidencji konserwatorskiej wymagana jest opinia organu właściwego w 
zakresie ochrony dóbr kultury w sprawie dokumentacji projektowej przebudowy. 

5.2. Na terenie objętym strefą W II częściowej ochrony archeologicznej zaznaczonej na 
rysunku zmiany obowiązuje: 
- zachowanie stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji służby 

konserwatorskiej oraz wpisanych do rejestru zabytków, 
- uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich i budowlanych 

podejmowanych w obszarze strefy z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony 
Zabytków, każdorazowo występowanie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i 
opinie przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności, 

- w przypadku podjęcia realizacji inwestycji, obowiązek prowadzenia badań 
ratunkowych na koszt inwestora, 

- obowiązku zawiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków o 
podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych z pracami ziemnymi 
z wyprzedzeniem minimum trzymiesięcznym, 
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- uzależnienia rozpoczęcia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji od 
uzyskania stosownego pozwolenia ze strony Wojewódzkiego Oddziału Służby 
Ochrony Zabytków.  

5.3. Na terenie objętym strefą W III ograniczonej ochrony archeologicznej zaznaczonej 
na rysunku zmiany obowiązuje: 
- uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich i budowlanych 

podejmowanych w obszarze strefy z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony 
Zabytków, 

- w przypadku podjęcia realizacji inwestycji, obowiązek prowadzenia 
inwentaryzacyjnych działań archeologicznych na koszt inwestora, 

- obowiązku zawiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków o 
podjęciu działań inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum dwumiesięcznym, 

- uzależnienia rozpoczęcia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji od 
uzyskania stosownego pozwolenia ze strony Wojewódzkiego Oddziału Służby 
Ochrony Zabytków.  

5.4. Ustalenia dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych w strefach W II i W III 
obowiązują w przypadku zagospodarowania tymczasowego wymagającego 
przeprowadzenia robót ziemnych. 

5.5. Na obszarze strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego, związanego integralnie z 
zabytkowym układem lub obszaru obsadzonego zielenią, ukształtowanego w wyniku 
działalności człowieka tj. parków, cmentarzy, obsadzeń ulic wiejskich i traktów, 
ochronie podlega: 

- historycznie ukształtowana granica założeń zieleni komponowanej, 
- kompozycja (rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni), 
- rozplanowanie dróg i ścieżek, 
- mała architektura, tj. ogrodzenia, bramy, i inne, 
- zabytki sepulkralne (nagrobki, ogrodzenia grobów, i inne) 

ponadto obowiązuje: 
- zachowanie i rewaloryzacja elementów zagospodarowania założeń zieleni, 
- opiniowanie dokumentacji projektowej przez organ właściwy ochrony dóbr 

kultury 
5.6. Obiekty i obszary w trakcie procedury wpisu do rejestru zabytków województwa 

zachodniopomorskiego i obiekty będące w ewidencji konserwatorskiej są "strefą 
ścisłej ochrony konserwatorskiej" i „obszarem objętym ochroną konserwatorską”.  

 
6. ustalenia komunikacyjne. 
6.1. Realizacja każdego nowego obiektu lub zmiana sposobu użytkowania obiektu 

istniejącego, jest uwarunkowana - z zastrzeżeniem ustalenia 6.3 - umieszczeniem 
na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawidłowego funkcjonowania ilości 
miejsc postojowych.   

6.2. Zagospodarowanie tymczasowe wywołujące potrzeby parkingowe mniejsze niż 3 
miejsca postojowe i ustanowione na okres do 3 lat zwalnia się z wymogów 
określonych w ustaleniach 6.1. W pozostałych przypadkach, także w przypadku 
przedłużenia lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie tymczasowe podlega 
wymogom określonym w tych ustaleniach. 

6.3. Zakaz lokalizacji wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych. 
 
 
7. ustalenia in żynieryjne. 
7.1. Na wyznaczonych w ustaleniach szczegółowych obszarach, inwestor jest 

zobowiązany do realizacji systemów infrastruktury technicznej w pełnym zakresie w 
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ciągach dróg wewnętrznych, które zostaną podłączone do zewnętrznych sieci 
infrastruktury technicznej gminy - lokalizacja inwestycji jest możliwa pod warunkiem: 

- rozwiązania odprowadzenia ścieków oraz ogrzewania w sposób nieuciążliwy 
dla środowiska, 

- nie realizowania studni kopanych,  
- zapewnienia oświetlenia ulic. 

 
7.2. Na obszarze zmian w planie, ustala się wyłącznie zorganizowany sposób 

gromadzenia i usuwania odpadów, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód 
opadowych oraz zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację. 
Obsługę obszaru zmian w planie, w zakresie inżynierii należy zabezpieczyć z 
uwzględnieniem następujących zasad: 

- zaopatrzenie w wodę – ustala się z istniejącego ujęcia wody „Mścięcino” 
istniejącymi i projektowanymi sieciami wodociągowymi, 

- odprowadzenie ścieków sanitarnych - ustala się poprzez istniejącą i 
projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w kierunku do 
oczyszczalni ścieków Z.CH. „Police” S.A., 

- odprowadzenie wód opadowych – ustala się poprzez istniejącą i projektowaną 
sieć kanalizacji deszczowej do rzeki Łarpii po podczyszczeniu, 

- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów – ustala się poprzez wywóz na gminne 
składowisko odpadów, 

- zaopatrzenie w ciepło – ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego 
opalanego paliwem gazowym lub płynnym, 

- zaopatrzenie w gaz – ustala się z istniejących i projektowanych gazociągów 
niskiego ciśnienia poprzez stację redukcyjno – pomiarową II stopnia 
zlokalizowaną przy ulicy Asfaltowej, 

- zasilanie w energię elektryczną – ustala się z istniejących i projektowanych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Stacje zasilane będą liniami kablowymi 15 
kV,  

- telekomunikacja – ustala się poprzez centralę miasta Police i kanalizację 
teletechniczną oraz sieć kablową. 

 
7.3. Średnice sieci podano w planie jedynie w celu ustalenia odległości zabudowy od 

przewodu i nie są one ustaleniami planu. Średnicę przewodów projektowanych 
określą projekty realizacyjne. 

 
a. Niezależnie od systemu wodociągowego miasta na terenie, należy projektować 

studnie awaryjne o wydajności 15 dm3/dxM na etapie projektów realizacyjnych. 
 
b. Elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia, zasilająca stację 

wysokiego napięcia „Mścięcino” będzie nieznaczne przebudowana. Jedno przęsło 
linii przesuwa się (konieczność przestawienia jednego ze słupów) dla zapewnienia 
odpowiedniego przejścia nad projektowaną drogą 02 KZ na etapie realizacji tej 
drogi. Wzdłuż linii obowiązuje  strefa ochronna II -go stopnia. 

 
7.6.Na terenie strefy ochronnej II -go stopnia (wyznaczonej na rysunku zmian w planie) 

dopuszcza się okresowe (8 godzin) przebywanie ludzi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, turystycznej, rekreacyjnej itp. zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 5.11.1980 r. „W sprawie szczegółowych zasad ochrony przed 
elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i 
środowiska” (Dz. U. Nr 25, poz. 101). Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem 



 10

zakłada się strefę ochronną drugiego stopnia. Szerokość tej strefy może ulec zmianie  
po zbadaniu rzeczywistego zasięgu oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego po przeprowadzeniu bezpośrednich badań. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

§ 4 
 

Ustalenia szczegółowe 
 

1. Uchwala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych wyznaczonych 
na rysunku planu w skali 1:5000 – załącznik nr 1. 
 
 
 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA - M 
 
1 SYMBOL TERENU: M 1 ZP Powierzchnia terenu (ha): 2,5 
  Granice terenu ul. Mazurska, zaplecza posesji przy ul. Nowopol, granica opracowania.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

 
1.2 
1.3 

Teren istniejącej zieleni parkowej, niskiej i wysokiej, urządzonej – teren 
zieleni publicznej. 
Zakaz zabudowy. 
Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

Nakaz zachowania kompozycji układu zieleni. 
Nakaz utrzymania zachowanych elementów zagospodarowania terenu 
we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz podziału. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
4.2 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Każdy projekt zmiany zagospodarowania terenu zadrzewionego, 
wymaga przedstawienia szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Teren objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Teren objęty strefą „K” ochrony krajobrazu kulturowego.  
Uzupełnianie ubytków i kontrola dosadzeń. 
Konieczność nawiązania w nowych elementach kształtujących przestrzenie 
publiczne i uzupełniających zachowany układ przestrzenny do zasad 
historycznej kompozycji zespołu. 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
6.2 

Istniejące ciągi piesze. 
Obsługa terenu od ul. Mazurskiej lub ul. Sikorskiego. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Obowiązuje OG. 1.1. 
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2) 
 

SYMBOL TERENU:  M 2 
MN 

Powierzchnia terenu (ha): 8,27 

  Granice terenu Zaplecze posesji przy ul. Nowopol, ul. Mazurska, ul. Piłsudskiego, teren 
kolejowy. 

 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 
intensywności. 
Dopuszcza się nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej. 
Na terenie podwydzielenia 2.1 (określonego na rysunku planu) – teren 
istniejącego zespołu garażowego i fragmentu ul. Weleckiej. 
Zakaz nowego zagospodarowania tymczasowego w przestrzeniach 
publicznych stanowiących element kompozycji zespołu zabudowy, za 
wyjątkiem zagospodarowania likwidowanego na noc i imprez 
okolicznościowych kilkudniowych (jarmarków, festynów, odpustów, 
wystaw itp.) lub sezonowych (letnie ogródki gastronomiczne, 
kiermasze). 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

 
2.3 

Wysokość zabudowy – 4 kondygnacje. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych – 20 m od 
terenu kolejowego. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz wydzielania działek budowlanych pod nową zabudowę. Ustalenie 
nie dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 

4.2 
 

4.3 
4.4 

Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 25% 
powierzchni terenu elementarnego. Ustalenie nie dotyczy terenu 
podwydzielenia 2.1 (określonego na rysunku planu). 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych.  
Zaleca się realizację pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ul. Piłsudskiego. 
Zaleca się realizację pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż terenu kolejowego. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Teren objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Obsługa terenu od ul. Piłsudskiego i ul. Mazurskiej. 
 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 

ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii kablowej 0,4 kV 
w ul. Nowopol, ul. Mazurskiej i ul. J. Piłsudskiego. 
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3) SYMBOL TERENU: M 3 ZN  Powierzchnia terenu (ha): 54,21 
  Granice terenu Struga Przęsocińska, Łarpia, granica opracowania, część dz. nr ew. 118/2, ul. 

Monopolowa, rów melioracyjny, ul. Graniczna, granica dz. nr ew. 108, część 
dz. nr ew. 107/3, droga dojazdowa gruntowa, granica dz. nr ew. 105/13.  

 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 
1.2 
1.3 
 
1.4 
1.5 

Teren istniejącego ujęcia wody. 
Istniejąca zieleń naturalna. 
Dopuszcza się zagospodarowanie zgodne z decyzją ustalającą strefy 
ochronne ujęcia. 
Zakaz zabudowy. 
Istniejąca zabudowa mieszkaniowa może być poddawana remontom 
kapitalnym i modernizacyjnym bez prawa powiększania ilości mieszkań.  

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad parcelacji -  
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
 

Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d) oraz na części terenu ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 a) i b). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
6.2 

Obsługa terenu od ul. Granicznej i ul. Monopolowej. 
Szerokość w liniach rozgraniczających ul. Monopolowej zmienna - 
minimum 10m. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

Istniejąca magistrala wodociągowa w ul. Granicznej.  
Elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia ze strefą 
ochronną II stopnia. Obowiązuje ustalenie OG 7.6. 

 
 
 
 
4) SYM. TERENU:  M 4 ZN Powierzchnia terenu (ha): 308,47 
  Granice terenu Granica opracowania, kanał Łarpia, granica dz. nr ew. 2173, ul. Goleniowska, 

granica opracowania, granica morskich wód wewnętrznych. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 

1.3 
1.4 

Istniejąca zieleń naturalna. 
Dopuszcza się lokalizację pól refulacyjnych poza strefą ochrony 
chemicznej „B” ujęcia wody. 
Teren zalewowy. 
Zakaz zabudowy. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad parcelacji -  
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
 
4.2 

Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 d) 
oraz na części terenu ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 a), b) i c). 
Fragment terenu objęty strefą uciążliwości Z. Ch. „Police”.  

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Obsługa terenu od ul. Goleniowskiej.  
 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 

 
7.2 

Regulacja i oczyszczenie kanału Łarpii z zachowaniem naturalnego 
brzegu od strony wałów przeciw-powodziowych. 
Konserwacja i utrzymanie wałów. 
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5) SYM. TERENU: M 5 WP  Powierzchnia terenu (ha): 216,2 
  Granice terenu Granica według rysunku planu 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1

1.2 
 

1.3 

Teren morskich wód wewnętrznych.. 
Obowiązuje decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie znak: 
GNG.1-G-6011-2/95 z dnia 5 kwietnia 1995 r. 
Teren w granicach portu handlowego w Policach. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad parcelacji -  
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
 

4.2 

Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d).  
Fragment terenu objęty strefą uciążliwości Z. Ch. „Police”. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne -  
 7. Ustalenia inżynieryjne -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) SYM. TERENU: KK  Powierzchnia terenu (ha): 1,72 
  Granice terenu Działka nr 108/9 obr. 13 i część działki nr 26 obr.12 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Teren istniejącej linii kolejowej relacji Szczecin – Trzebież. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad parcelacji -  
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Na fragmencie terenu, do czasu obowiązywania stref ochronnych 

komunalnego ujęcia wody podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia 
wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne -  
 7. Ustalenia inżynieryjne -  
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7) SYMBOL TERENU: 01 KL Powierzchnia terenu (ha): 0,83 
  Granice terenu ul. Goleniowska. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica lokalna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 

4.2 

Na fragmencie terenu, do czasu obowiązywania stref ochronnych 
komunalnego ujęcia wody podziemnej „Mścięcino” obowiązują 
ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c). 
Fragment terenu objęty strefą uciążliwości Z. Ch. „Police”. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – min. 12 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 
 

Istniejąca sieć wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia i linia kablowa 
elektroenergetyczna 0,4 kV.  
Projektowana kanalizacja sanitarna jako uzupełnienie miejskiej sieci 
rozdzielczej. 

 
 
 
 
 
 
8) SYMBOL TERENU: 03 KL Powierzchnia terenu (ha): 1,52 
  Granice terenu ul. Nadbrzeżna i odcinek ul. Cisowej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica lokalna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” na fragmencie terenu obowiązują ustalenia wg  
§ 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i d). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – min. 12 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Do czasu realizacji ulicy 02 KZ zakaz podejmowania działań mogących 
pogorszyć warunki ruchu. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 

 

Istniejąca magistrala wodociągowa i kanalizacja deszczowa. 
Istniejące gazociągi niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna jako uzupełnienie miejskiej sieci 
rozdzielczej.  
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9) SYMBOL TERENU: 04 KL Powierzchnia terenu (ha): 0,75 
  Granice terenu ul. Mazurska 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica lokalna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zakaz wycinki istniejącej wysokiej zieleni przyulicznej za wyjątkiem 
cięć sanitarnych. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Ulica objęta strefą W III ograniczonej ochrony archeologicznej. 

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – min. 12 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielonej poza jezdnią. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Istniejący wodociąg rozdzielczy, gazociągi niskiego ciśnienia, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
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2. Uchwala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych wyznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000 – załącznik nr 2. 
 

 
 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA – N 
 

1) SYM. TERENU: N 1 UT, Mj Powierzchnia terenu (ha): 1,93 
  Granice terenu kanał Łarpia, ul. Goleniowska, rów melioracyjny.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 
1.5 

 
 

1.6 

Teren zabudowy usługowej nieuciążliwej w powiązaniu z dostępem do 
wody. 
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jako towarzyszącą zabudowie 
usługowej. 
Zaleca się lokalizację przystani dla jednostek sportowych i 
rekreacyjnych. 
Zakaz uprawiania sportów motorowodnych. 
Na terenie podwydzielenia 1.1 (określonym na rysunku planu) – ciąg 
pieszo – jezdny o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających – 
8 m. 
Na terenie podwydzielenia 1.2 (określonym na rysunku planu)  – 
pompownia melioracyjna. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
 

2.5 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja.  
Dopuszcza się kolejną kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży, obiektów infrastruktury 
technicznej i obiektów do przechowywania sprzętu pływającego. 
Zaleca się stosowanie naturalnych materiałów budowlanych. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 
 

3.2 

Przed dokonaniem parcelacji należy wykonać szczegółowe rozpoznanie 
warunków gruntowo – wodnych. 
Minimalna wielkość nowowydzielanej działki – 1000 m2. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 

Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% 
powierzchni działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 d). 
Zaleca się uzdatnienie terenu przez składowanie mas ziemnych usuwanych 
lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji. 
Zaleca się zabezpieczenie obszarów zabudowy przed powodzią przez 
zastosowanie niezależnego systemu odwadniającego, wyniesienie terenu 
ponad poziom wód powodziowych lub budowę wałów powodziowych. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 
 

5.2 

Fragment terenu objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. 
Obiekt w ewidencji konserwatorskiej: ul. Goleniowska nr 6.   

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 
 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa od ul. Goleniowskiej i poprzez podwydzielenie 1.1 (określone 
na rysunku planu). 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia i linii kablowej 0,4 kV w ul. Goleniowskiej, oraz 
projektowanej kanalizacji sanitarnej. 
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2) SYMBOL TERENU: 01 KL Powierzchnia terenu (ha): 0,83 
  Granice terenu ul. Goleniowska. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica lokalna. Istniejąca droga powiatowa. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 

4.2 

Na fragmencie terenu, do czasu obowiązywania stref ochronnych 
komunalnego ujęcia wody podziemnej „Mścięcino” obowiązują 
ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c). 
Fragment terenu objęty strefą uciążliwości Z. Ch. „Police”. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – min. 12 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 
 

Istniejąca sieć wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia i linia kablowa 
elektroenergetyczna 0,4 kV.  
Projektowana kanalizacja sanitarna jako uzupełnienie miejskiej sieci 
rozdzielczej. 
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3. Uchwala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych wyznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000 – załącznik nr 3. 

 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA – O 
 

1) SYM. TERENU: O 1 U, MN Powierzchnia terenu (ha): 5,45 
  Granice terenu ul. Wojska Polskiego, granica opracowania, Łarpia,  granica terenu 

oczyszczalni wód deszczowych, ul. Dębowa, ul. Wojska Polskiego, ulica 
projektowana 01 KD  

 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 
 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 
 

1.4 
 

Na terenie podwydzielenia 1.1 (określonym na rysunku planu) – 
zabudowa usługowa o charakterze publicznym – handel, gastronomia 
rekreacja w powiązaniu z ciągiem pieszym i urządzeniami terenu 
związanymi z dostępem do wody. 
Na terenie podwydzielenia 1.2 (określonym na rysunku planu) – 
zabudowa mieszkaniowa w typie zabudowy istniejącej (w rozumieniu 
planu) z zabudową usługową nieuciążliwą o charakterze publicznym. 
Na terenie podwydzielenia 1.3 (określonym na rysunku planu) – 
zabudowa mieszkaniowa w typie zabudowy istniejącej (w rozumieniu 
planu) z zabudową usługową nieuciążliwą o charakterze publicznym. 
Na terenie podwydzielenia 1.4 (określonym na rysunku planu) – zieleń 
parkowa.  

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
 

2.2 
 
2.3 
 
2.4 
2.5 
2.6 

Na terenie podwydzielenia 1.1 (określonym na rysunku planu) -  
maksymalna wysokość zabudowy – 1 kondygnacja. 
Na terenie podwydzielenia 1.1 (określonym na rysunku planu) – 
lokalizacja punktu (tarasu) widokowego. 
Na terenie podwydzielenia 1.2 (określonym na rysunku planu) – 
maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki. 
Dopuszcza się kolejną kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 
 

3.2 
 

3.3 

Na terenie podwydzielenia 1.1 (określonym na rysunku planu), należy 
wykonać szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych. 
Minimalna wielkość wydzielanej działki dla zabudowy mieszkaniowej – 
1000 m2. 
Minimalna wielkość wydzielanej działki dla zabudowy usługowej o 
charakterze publicznym – handel, gastronomia rekreacja – 2000 m2. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
4.5 
 
4.6 
 
4.7 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.3. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 d). 
Zakaz pogarszania stosunków wodnych. 
Zaleca się zachować co najmniej w 50% naturalny charakter linii 
brzegowej Łarpii. 
Na terenie podwydzielenia 1.1 (określonego na rysunku planu) zaleca 
się wprowadzić ciągi zieleni ozdobno – izolacyjnej. 
Zaleca się urządzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż terenu 
oczyszczalni. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 
5.2 

Teren objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obiekt w ewidencji konserwatorskiej: ul. Wojska Polskiego nr 101. 
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 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 

 
 

6.2 
 

6.3 
 

6.4 
 

6.5 

Dla nowoprojektowanej zabudowy konieczność zapewnienia 
odpowiedniej ilości miejsc postojowych na terenie własnym 
użytkowników. 
Obsługa terenu podwydzielenia 1.1 (określonego na rysunku planu)  od 
projektowanej ulicy 01 KD i ul.Wojska Polskiego. 
Obsługa terenu podwydzielenia 1.2 (określonego na rysunku planu)  od 
ul. Wojska Polskiego. 
Obsługa terenu podwydzielenia 1.3 (określonego na rysunku planu)  od 
projektowanej ulicy 01 KD i ul. Wojska Polskiego. 
Na terenie podwydzielenia 1.1 (określonym na rysunku planu) – ciąg 
pieszy (określony na rysunku planu). 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

 
 
 

7.3 

Istniejący kolektor tłoczny ścieków. 
Teren podwydzielenia 1.1 (określonego na rysunku planu)  podłączony 
do projektowanych sieci: wodociągowej, gazowej niskiego ciśnienia, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4 kV w ulicy 01 KD. 
Teren podwydzielenia 1.2 i 1.3 (określonego na rysunku planu)  
podłączony do istniejącej sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4 kV w ul. Wojska Polskiego. 
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2) SYM. TERENU: O 2 MN, U Powierzchnia terenu (ha): 0,67 
  Granice terenu ul. Wojska Polskiego, ulica projektowana 01 KD  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

 
1.2 

 

Zabudowa mieszkaniowa w typie zabudowy istniejącej (w rozumieniu 
planu). 
Dopuszcza się zabudowę usługową nieuciążliwą towarzyszącą 
zabudowie mieszkaniowej i zabudowę usługową o charakterze 
publicznym.  

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 Zaleca się zabudowę kamienicową, obrzeżną wzdłuż ulicy 
projektowanej 01 KD. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 
 

Minimalna wielkość wydzielanej działki – 600 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.3. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 d). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 
5.2 

Teren objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obiekt w ewidencji konserwatorskiej: ul. Wojska Polskiego nr 93. 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 
 

6.2 

Dla nowoprojektowanej zabudowy konieczność zapewnienia 
odpowiedniej ilości miejsc postojowych na terenie własnym 
użytkowników. 
Obsługa terenu od projektowanej ulicy 01 KD i ul. Wojska Polskiego. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

Teren podłączony do istniejących i projektowanych sieci: 
wodociągowej, gazowej niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w ul. 
Wojska Polskiego i ulicy 01 KD. 

 
 

3) SYMBOL TERENU: O 3 NO Powierzchnia terenu (ha): 1,52 
  Granice terenu Działka nr ew. 147/1, 2788, i 2037/63 – przy ul. Dębowej.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren istniejących urządzeń obsługi infrastruktury technicznej.  
Na terenie podwydzielenia 3.1 (określonym na rysunku planu) – teren 
zieleni z dostępem do kanału Łarpii. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 Obiekty budowlane należy realizować w formie nawiązującej do 
budownictwa tradycyjnego z zastosowaniem materiałów elewacyjnych 
trwałych o wysokiej jakości, np.: kamień naturalny, ceramika, masy 
sztukatorsko – tynkarskie, wszelkie materiały uzyskiwane dzięki 
tradycyjnym technologiom rzemieślniczym.  

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz parcelacji. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.3. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino”  obowiązują ustalenia wg §3, ust. 1, pkt 1.3 d) i 
na fragmencie ustalenia wg §3, ust. 1, pkt 1.3 c). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Fragment terenu objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkownika. 
Obsługa terenu od ul. Dębowej (poza granicami opracowania). 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

Mechaniczna oczyszczalnia ścieków. 
Główna przepompownia ścieków.   
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4) SYM. TERENU: O 4 Mj, U Powierzchnia terenu (ha): 0,22 
  Granice terenu ul. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego istniejąca ulica dojazdowa 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o.. Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz parcelacji. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 20% 
powierzchni działki. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa terenu od ulicy 02 KD. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4 kV w ul. Wojska Polskiego i ulicy 02 KD. 

 
 
 
 
 

5) SYMBOL TERENU: O 5 MN Powierzchnia terenu (ha): 1,32 
  Granice terenu ul. Wojska Polskiego, teren szkoły, ul. Mazurska, ul. Piłsudskiego i istniejąca 

ulica dojazdowa 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

 
1.2 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w typie małych domów 
mieszkalnych i zabudowy bliźniaczej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 Obowiązująca linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 600 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Na fragmencie, do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego 
ujęcia wody podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 
1, pkt 1.3 d). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 
5.2 

Teren objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
Obiekty w ewidencji konserwatorskiej: ul. Wojska Polskiego nr 72 i 82. 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 
 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa terenu od ul. Mazurskiej, ul. Wojska Polskiego, istniejącej 
ulicy 02 KD i projektowanej 03 KD. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci: wodociągowej, 
gazowej niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii 
kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w ul. Wojska Polskiego, ul. 
Mazurskiej, ulicy 02 KD i projektowanej 03 KD. 
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6) SYMBOL TERENU: O 6 UO Powierzchnia terenu (ha): 1,02 
  Granice terenu ul. Wojska Polskiego, ciąg pieszo – rowerowy, ul. Mazurska, zaplecze posesji 

przy ul. Mazurskiej i ul. Wojska Polskiego 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Teren istniejącej szkoły. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
2.1 Obowiązująca linia zabudowy (określona na rysunku planu). 

 
 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz podziału. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
4.2 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Na fragmencie, do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego 
ujęcia wody podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 
1, pkt 1.3 d). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Teren objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej. 
 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Obsługa terenu od ul. Mazurskiej  ul. Wojska Polskiego. 
 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 

 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4 kV w ul.Wojska Polskiego i ciągu pieszo – 
rowerowego. 
Istniejąca kablowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 

 
 
 
 
 
 

7) SYM. TERENU: O 7 UK Powierzchnia terenu (ha): 0,51 
  Granice terenu ul. Wojska Polskiego, ul. Staszica, ul. Mazurska i ciąg pieszo - rowerowy  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy sakralnej. 
Dopuszcza się usługi związane z istniejącą funkcją terenu w ramach 
istniejącej zabudowy.  

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 Zakaz zabudowy. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz podziału. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
4.2 
 
4.3 
 
 
4.4 

Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Na fragmencie, do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego 
ujęcia wody podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 
1, pkt 1.3 d). 
Projektowany pomnik przyrody – lipa. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 
5.2 

 
 

Teren objęty strefą „W III” ochrony archeologicznej.  
Kościół neogotycki XIX w. (obiekt parafialny p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NMP) oraz teren przylegający wraz z otaczającą zielenią 
wysoką – zakwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków. 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Obsługa terenu od ul. Mazurskiej. 
 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 

ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii kablowej 0,4 kV, 
w ul. Mazurskiej i ul. Wojska Polskiego. 

 
 
 
 



 24

 
 
 

 
8) SYMBOL TERENU: 01 KG Powierzchnia terenu (ha): 0,64 
  Granice terenu ul. Wojska Polskiego od ul. Staszica do ul. Piłsudskiego 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica główna. Istniejąca droga powiatowa. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 

Zakaz wycinki istniejącej wysokiej zieleni przyulicznej za wyjątkiem 
cięć sanitarnych. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 d). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Ulica objęta strefą W III ograniczonej ochrony archeologicznej. 

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – min. 17 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Na fragmencie ścieżka rowerowa (określona na rysunku planu). 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

Istniejąca magistrala wodociągowa. 
Istniejące gazociągi niskiego ciśnienia.  
Istniejąca kanalizacja sanitarna. 
Istniejąca kanalizacja deszczowa.  

 
 
 
 
 
 
9) SYMBOL TERENU: 01 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,25 
  Granice terenu Ulica projektowana  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 d). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Ulica objęta strefą W III ograniczonej ochrony archeologicznej. 

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 10 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 
 Przebieg ścieżki rowerowej (określony na rysunku planu). 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

Projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza. 
Projektowany gazociąg niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna. 
Projektowana kanalizacja deszczowa.  
Projektowana linia kablowa 0,4 kV. 
Podłączenie projektowanych sieci do istniejących sieci w ul. Wojska 
Polskiego. 
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10) SYMBOL TERENU: 02 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,13 
  Granice terenu Istniejąca ulica  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne -  
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
5.1 Ulica objęta strefą W III ograniczonej ochrony archeologicznej 

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 10 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 
 Połączenie ulicy z ul. Piłsudskiego ciągiem pieszym o szerokości 4 m.  

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 

Istniejąca sieć: wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa oraz linia kablowa 0,4 kV. 
Podłączenie do istniejących sieci w ul. Wojska Polskiego. 

 
 
 
 
 
 
11) SYMBOL TERENU: 03 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,08 
  Granice terenu Ulica projektowana  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne -  
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
5.1 Ulica objęta strefą W III ograniczonej ochrony archeologicznej 

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 8 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 2,5 m 
obustronne chodniki.  

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 

Projektowana sieć: wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz linia kablowa 0,4 kV. 
Podłączenie do istniejących sieci w ul. Wojska Polskiego. 
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12) SYMBOL TERENU: 04 KP  Powierzchnia terenu (ha): 0,13 
  Granice terenu Istniejący ciąg pieszy pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ciąg pieszo - rowerowy. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Na fragmencie, do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego 
ujęcia wody podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 
1, pkt 1.3 d). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Ulica objęta strefą W III ograniczonej ochrony archeologicznej. 

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 Szerokość w liniach rozgraniczających wedle istniejących wydzieleń 
geodezyjnych.  

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

Istniejąca sieć: gazowa niskiego ciśnienia i kanalizacja deszczowa. 
Podłączenie do istniejących sieci w ul. Wojska Polskiego. 
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4. Uchwala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych wyznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000 – załącznik nr 4. 

 
 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA – P 
 

1) SYMBOL TERENU:  P 1 UT Powierzchnia terenu (ha): 6,34 
  Granice terenu Zaplecza posesji przy ul. Dębowej, kanał Łarpia, projektowana ulica  02 KZ.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
1.3 

 
1.4 

 
 

1.5 
 

1.6 
1.7 

 

Teren zabudowy usługowej w powiązaniu z dostępem do wody. 
Teren zagrożony powodzią. 
Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie gruntów do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnego z planem.  
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie 
wyznaczonym przez nieprzekraczalną linią zabudowy dla funkcji 
chronionej (określonej na rysunku planu). 
Zaleca się lokalizację przystani dla jednostek turystycznych, sportowych 
i rekreacyjnych. 
Zakaz uprawiania sportów motorowodnych. 
Na terenie podwydzielenia 1.1 (określonym na rysunku planu) – ciąg 
pieszo – jezdny o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających – 
8 m. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
 

2.5 
 

2.6 
 

2.7 
 

2.8 
 
 
 

 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja. 
Dopuszcza się kolejną kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży, obiektów infrastruktury 
technicznej i obiektów do przechowywania sprzętu pływającego. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów kubaturowych – 20 m od 
linii brzegowej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy nowoprojektowanej 02 KZ – 
10m.  
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionej (określona na 
rysunku planu). 
Obiekty budowlane należy realizować w formie nawiązującej do 
budownictwa tradycyjnego z zastosowaniem materiałów elewacyjnych 
trwałych o wysokiej jakości, np.: kamień naturalny, ceramika, masy 
sztukatorsko – tynkarskie, wszelkie materiały uzyskiwane dzięki 
tradycyjnym technologiom rzemieślniczym. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 2500 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 
 
 

4.3 
 
4.4 

 
4.5 

 
 

4.6 
 

4.7 

Minimalna pow. Terenu pod urządzenie zieleni – 65% powierzchni 
działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1 pkt 1.3.c) i 
d). 
Należy zachować co najmniej w 50% naturalny charakter linii 
brzegowej kanału Łarpii. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Zaleca się zabezpieczenie przed powodzią przez zastosowanie 
niezależnego systemu odwadniającego lub wyniesienie terenu ponad 
poziom wód powodziowych lub budowę wałów powodziowych. 
Zaleca się uzdatnienie terenu przez składowanie mas ziemnych usuwanych 
lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji. 
Zaleca się urządzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ulicy 02 KZ. 
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 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 
 
 

5.2 
 

5.3 

Wszelkie działania inwestycyjne, za wyjątkiem inwestycji podziemnych, 
mogą być – na żądanie Burmistrza Miasta – poprzedzone studiami 
krajobrazowymi. Zakres studiów określa Burmistrz. 
Fragment terenu objęty strefą „W II” ograniczonej ochrony 
archeologicznej. 
Obiekt w ewidencji konserwatorskiej: ul. Cisowa 16. 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
6.2 

Obsługa terenu od Dębowej (poza granicami opracowania). 
Dopuszcza się po jednym zjeździe z ulicy projektowanej 02 KZ do 
działek poszczególnych właścicieli lub użytkowników wieczystych. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 

Dwa separatory wód deszczowych w rejonie ul. Dębowej. 
Kolektor wód deszczowych w ul. Trzcinowej. 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4 kV w ul. Dębowej. 
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2) SYM. TERENU: P  2 U, MN Powierzchnia terenu (ha): 1,83 
  Granice terenu ul. Dębowa, projektowana ulica 02 KZ, ul. Nadbrzeżna, zaplecza działek nr 

ew. 97/2 i 123, ul. Dębowa.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
 

1.4 

Teren usług handlu i gastronomii oraz usług nieuciążliwych 
towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. 
Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
niskiej intensywności. 
Na terenie podwydzielenia 2.1 (określonym na rysunku planu) – ciąg 
pieszo – jezdny o szerokości zmiennej w liniach rozgraniczających – 
min. 5 m (ul. Trzcinowa). 
Niezgodne z planem istniejące legalnie budynki mogą być poddawane 
przebudowie, remontom kapitalnym i modernizacyjnym bez prawa 
powiększania kubatury budynku, adaptacji i zmiany sposobu 
użytkowania, z wyłączeniem rozbudowy budynków o urządzenia 
techniczne niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, do czasu 
realizacji celów zgodnych z planem. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Zabudowa w typie zabudowy istniejącej (w rozumieniu planu). 
Nieprzekraczalne linie zabudowy (określone na rysunku planu). 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki  1000 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
 
4.4 

 
 
 

4.5 
 
 

4.6 
 

4.7 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.5. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 25% powierzchni 
działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo 
uniemożliwia spełnienie ustaleń kompozycji urbanistycznej lub ustaleń 
form zabudowy. 
Na fragmencie terenu, do czasu obowiązywania stref ochronnych 
komunalnego ujęcia wody podziemnej „Mścięcino” obowiązują 
ustalenia wg § 3, ust. 1 pkt 1.3.c) i d). 
Zaleca się urządzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż 
nowoprojektowanej ulicy 02 KZ. 
Zaleca się powiązać projektowane ciągi zieleni z ESZM miasta 
Szczecina. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Obiekty w ewidencji konserwatorskiej: ul. Nadbrzeżna nr 2 (dwa 
obiekty) i ul. Nadbrzeżna 6 (łącznie z bud. gospod.). 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 
 

6.2 

Dla nowoprojektowanej zabudowy konieczność zapewnienia 
odpowiedniej ilości miejsc postojowych na terenie własnym 
użytkownika. 
Obsługa terenu od ul. Nadbrzeżnej, ul. Cisowej i ul. Trzcinowej. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

Istniejący kolektor wód deszczowych w ul. Trzcinowej. 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4 kV w ul. Nadbrzeżnej. 
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3) SYMBOL TERENU: 02 KZ Powierzchnia terenu (ha): 3,44 
  Granice terenu Odcinek ul. Cisowej – projektowana ulica na zapleczu istniejącej zabudowy 

przy ul. Nadbrzeżnej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 
 

1.3 
 

1.4 

Przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza. Projektowana droga powiatowa. 
Na terenie podwydzielenia 02.1 (określonym na rysunku planu) – 
przeznaczenie: dojazd do istniejącej zabudowy wraz z miejscami 
postojowymi dla samochodów osobowych. 
Na terenie podwydzielenia 02.1 do czasu realizacji ulicy 02 KZ – 
utrzymanie istniejących rozwiązań układu komunikacyjnego. 
Niezgodne z planem istniejące legalnie budynki mogą być poddawane 
przebudowie, remontom kapitalnym i modernizacyjnym bez prawa 
powiększania kubatury budynku, adaptacji i zmiany sposobu 
użytkowania, z wyłączeniem rozbudowy budynków o urządzenia 
techniczne niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, do czasu 
realizacji celów zgodnych z planem. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 
 
 

4.3 
 

4.4
4.5 

Na terenie podwydzielenia 02.1 zaleca się wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Projektowany pomnik przyrody – dąb szypułkowy (określony na 
rysunku planu). 
Zakaz pogarszania stosunków wodnych. 
Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 
 
 
6.4 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – min. 25 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Zakaz bezpośredniej obsługi przyległego terenu za wyjątkiem 
dopuszczonych połączeń wynikających z ustaleń dla przyległych 
terenów elementarnych . 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielonej poza jezdnią. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Projektowana kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę z 
podczyszczaniem wód opadowych i zrzutem do kanału Łarpii. 
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5. Uchwala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych wyznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000 – załącznik nr 5. 
 
 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA – R 
 

1) SYM. TERENU: R 1 U, Mj Powierzchnia terenu (ha): 0,49 
  Granice terenu Teren kolejowy, ul. Klonowa, ul. Jodłowa. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy usługowej, rzemiosła nieuciążliwego. 
Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej jako towarzyszącej zabudowie usługowej i rzemieślniczej.  

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

 
2.3 
2.4 
2.5 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionej – 20 m od 
granicy terenów kolejowych. 
Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 1200 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 
 
 
 

4.3 
 

Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 40% 
powierzchni działki. 
Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska. 
Zaleca się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy terenu 
kolejowego. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4 kV w ul. Świerkowej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul. 
Świerkowej. 
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2) SYMBOL TERENU: R 2 ZP Powierzchnia terenu (ha): 0,61 
  Granice terenu Część dz. 52/1, pomiędzy ul. Klonową i ul. Świerkową. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 

1.3 

Teren zieleni parkowej. 
Teren rezerwowany na cele zieleni publicznej nie może być 
wykorzystywany tymczasowo na inne cele. 
Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń terenu. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

 

Nakaz zachowania kompozycji układu zieleni. 
Nakaz utrzymania zachowanych elementów zagospodarowania terenu we 
właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz parcelacji. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

4.2 
 

Zakaz wycinki drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
Każdy projekt zmiany zagospodarowania terenu zadrzewionego, wymaga 
przedstawienia szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 
5.2 
5.3 

Teren objęty strefą „K” ochrony krajobrazu kulturowego.  
Konieczne uzupełnianie ubytków i kontrola dosadzeń. 
Konieczność nawiązania w nowych elementach kształtujących przestrzenie 
publiczne i uzupełniających zachowany układ przestrzenny do zasad 
historycznej kompozycji zespołu. 

 6. Ustalenia komunikacyjne -  
 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Obowiązuje ustalenie OG. 1.1. 
 
 
 
 
 
3) SYMBOL TERENU: R 3MN Powierzchnia terenu (ha): 0,42 
  Granice terenu Dz. 52/1 przy ul. Asfaltowej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna niskiej intensywności. 
Zakaz lokalizacji nowych obiektów. Istniejący obiekt może być 
poddawany remontom kapitalnym i modernizacyjnym bez prawa 
powiększania kubatury. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  
 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz parcelacji. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
4.2 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Objęty ochroną prawną pomnik przyrody – dąb szypułkowy. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Obsługa terenu od ul. Świerkowej. 
 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 

 
7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia i linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w ul. Asfaltowej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej sieci 
w ul. Asfaltowej. 
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4) SYM. TERENU: R 4 Mj,U Powierzchnia terenu (ha): 0,48 
  Granice terenu Teren pomiędzy ul. Jodłową i ul. Świerkową. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
 

2.2 
2.3 
2.4 

Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii regulacyjnych ul. Świerkowej  
(określona na rysunku planu). 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o.. Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz parcelacji. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 40% 
powierzchni działki. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4 kV w ul. Jodłowej i ul. Świerkowej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul. Jodłowej 
i ul. Świerkowej. 

 
 
 
 
 
5) SYM. TERENU: R 5 Mj,U Powierzchnia terenu (ha): 0,61 
  Granice terenu Teren pomiędzy ul. Jodłową a rowem melioracyjnym 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
 

2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Nieprzekraczalna linia zabudowy funkcji chronionych – 20 m od granic 
terenu kolejowego. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz parcelacji. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 50% powierzchni 

działki.  
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4 kV w ul. Jodłowej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul. 
Jodłowej. 
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6) SYM. TERENU: R 6 U, Mj Powierzchnia terenu (ha): 0,24 
  Granice terenu Teren pomiędzy ul. Jodłową a ul. Asfaltową 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy usługowej. 
Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
towarzyszącej zabudowie usługowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 800 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 

 

Uciążliwość nie może przekroczyć granic działki użytkownika. 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% terenu 
działki. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa terenu od ul. Jodłowej lub projektowanej ulicy 04 KD. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 

 
7.4 

 
 

7.5 

Wodociąg rozdzielczy – do przełożenia. 
Stacja redukcyjno – pomiarowa gazu. 
Projektowana stacja transformatorowa kablowa (w miejsce istniejącej 
słupowej). 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4kV w ul. Świerkowej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul. 
Świerkowej. 
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7) SYM. TERENU: R 7 Mj, U Powierzchnia terenu (ha): 1,46 
  Granice terenu Część dz. nr 55. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 

 
 

2.4 
 

2.5 
 

2.6 

Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii 
regulacyjnych ulic wewnętrznych nowoprojektowanych. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych – 20 m od 
granic terenu kolejowego. 
Maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 
 
 
 
 

3.2 

Na terenie propozycja podziału parcelacyjnego obowiązuje do czasu 
opracowania planu podziału parcelacyjnego obejmującego cały teren 
elementarny i zaakceptowania go przez Zarząd Miasta. Ustalenia zasad 
parcelacji zawarte w niniejszym planie są zaleceniami zasad parcelacji 
uwzględnianymi w planie podziału. 
Minimalna wielkość wydzielanych działek – 1000 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 

 
4.3 

Uciążliwość nie może przekroczyć granic działki użytkownika. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 50% powierzchni 
działki. 
Zaleca się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy terenu 
kolejowego. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkownika. 
Obsługa terenu od projektowanej ulicy 04 KD i poprzez układ dróg 
wewnętrznych. Zalecana szerokość dróg wewnętrznych – 10 m. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 

Na terenie obowiązuje ustalenie ogólne OG 7.1. 
Projektowany wodociąg rozdzielczy. 
Projektowany gazociąg niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna. 
Projektowana kanalizacja deszczowa. 
Rów melioracyjny odwadniający – zachowanie i konserwacja. 
Projektowana linia kablowa 15 kV. 
Podłączenie projektowanych sieci do ul. Asfaltowej. 
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8) SYM. TERENU: R 8 Mj, U Powierzchnia terenu (ha): 1,03 
  Granice terenu Część dz. nr 56, dz. nr 87, 282/3, 221 wzdłuż ul. Asfaltowej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 1000 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 30% 
powierzchni działki. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa budynku przy ul. Asfaltowej 31, od ul. Asfaltowej do czasu 
realizacji ulicy 04 KD. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

 
 

7.3 
 

Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, i linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV w ul. Asfaltowej i 
projektowanej ulicy 04 KD. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej sieci 
w ul. Asfaltowej i projektowanej ulicy 04 KD. 
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9) SYMBOL TERENU: R 9 MN Powierzchnia terenu (ha): 0,42 
  Granice terenu Część dz. nr 55, dz. nr 222 przy ul. Asfaltowej 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. 
Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

 
2.3 

 
2.4 
2.5 
2.6 

Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii 
regulacyjnych ulic wewnętrznych nowoprojektowanych. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych – 20 m od 
granic terenu kolejowego. 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 1200 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 

 
4.3 

 
4.4 

 

Uciążliwość nie może przekroczyć granic działki użytkownika. 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% 
powierzchni działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy terenu 
kolejowego. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 
 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa budynków przy ul. Asfaltowej 33 i 35, od ul. Asfaltowej do 
czasu realizacji ulicy 04 KD. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, i linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV w ul. Asfaltowej i 
projektowanej ulicy 04 KD. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej sieci 
w ul. Asfaltowej i projektowanej ulicy 04 KD. 
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10) SYM. TERENU: R 10 Mj, U Powierzchnia terenu (ha): 1,04 
  Granice terenu Teren w rejonie ulic: Cisowej, Asfaltowej i Topolowej 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 
1.3 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 
Na terenie podwydzielenia 10.1 (określonym na rysunku planu) – usługi 
podstawowe. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

3.1 
 

Minimalna wielkość wydzielanej działki – 800 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 

 
4.3 

Uciążliwość nie może przekroczyć granic działki użytkownika. 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% 
powierzchni działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Obiekt w ewidencji konserwatorskiej: ul. Topolowa 1i ul. Cisowa 5. 

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
 

6.2 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa terenu podwydzielenia 10.1(określonego na rysunku planu)  od 
ulicy projektowanej 06 KD lub 09 KX. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

 
 

7.3 

Istniejąca magistrala wodociągowa wzdłuż ul. Asfaltowej. 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, i linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV w ul. Asfaltowej, 
ul. Cisowej, projektowanej ulicy 06 KD i ul. Topolowej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej sieci 
w ul. Asfaltowej i istniejących sieci w ul. Cisowej i ul. Topolowej. 
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11) SYM. TERENU: R 11 Mj, U Powierzchnia terenu (ha): 2,06 
  Granice terenu ul. Topolowa, ul. Cisowa, ul. Nadbrzeżna, ciąg pieszy, ulica projektowana 06 

KD, ul. Asfaltowa. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
 

2.5 

Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja. 
Dopuszcza się drugą kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Forma zabudowy i kształt dachu w typie zabudowy istniejącej (w 
rozumieniu planu). 

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 800 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 

 
4.3 

 
 

4.4 

Uciążliwość nie może przekroczyć granic działki. 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% 
powierzchni  działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Obiekt w ewidencji konserwatorskiej: ul. Cisowa 15. 

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, i linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV w ul. 
Nadbrzeżnej, ul. Cisowej, projektowanej ulicy 06 KD i ul. Topolowej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej sieci 
w projektowanej ulicy 06 KD i istniejącej sieci w ul. Cisowej i ul. 
Topolowej. 
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12) SYM. TERENU: R 12 Mj, U Powierzchnia terenu (ha): 0,64 
  Granice terenu ul. Asfaltowa, ulica nowoprojektowana 06 KD, ciąg pieszy ul. 

Modrzewiowej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
 

2.2 
 
 

2.3 

Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

3.1 
 

Minimalna wielkość wydzielanej działki – 800 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 

 

Uciążliwość nie może przekroczyć granic działki. 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% 
powierzchni działki. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
 

6.2 
 

6.3 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa posesji przy ul. Asfaltowej 12,14 i 16, od ul. Asfaltowej do 
czasu realizacji ulicy 06 KD. 
Obsługa terenu od ulicy nowoprojektowanej 06 KD. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, i linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV w ul. Asfaltowej i 
projektowanej ulicy 06 KD. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej sieci 
w ul. Asfaltowej i projektowanej ulicy 06 KD. 

 
 
 
13) SYM. TERENU: R 13 Mj Powierzchnia terenu (ha): 0,69 
  Granice terenu Teren przy ul. Modrzewiowej 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
 

2.2 
 
 

2.3 

Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się trzecią 
kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 800 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 

 

Uciążliwość nie może przekroczyć granic działki. 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% 
powierzchni działki. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej i gazowej niskiego 
ciśnienia do ul. Modrzewiowej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej i linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4 kV do projektowanej sieci w ul. Modrzewiowej 
i projektowanej ulicy 06 KD. 
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14) SYM. TERENU: R 14 MN Powierzchnia terenu (ha): 2,19 
  Granice terenu ul. Modrzewiowa, projektowana ulica 06 KD, ul. Nadbrzeżna, ul. Palmowa, 

ul. Asfaltowa.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 

Zakaz zmiany kompozycji zabudowy i zagospodarowania terenu w 
pierzei ul. Palmowej. 
Zabudowa w typie kompozycji zespołu zabudowy istniejącej (w 
rozumieniu planu). 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

3.1 
 

Minimalna wielkość wydzielanej działki – 600 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 

Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% 
powierzchni działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 Dla nowej zabudowy konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych na terenie własnym użytkowników. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

Istniejąca stacja transformatorowa. 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4kV w ul. Palmowej. 

 
 
 
 
15) SYM. TERENU: R 15 MN Powierzchnia terenu (ha): 1,12 
  Granice terenu ul. Palmowa, granica opracowania.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

Zakaz zmiany kompozycji zespołu zabudowy w pierzei ul. Palmowej. 
Zabudowa w typie kompozycji zespołu zabudowy istniejącej (w 
rozumieniu planu). 

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

3.1 
 

Zakaz parcelacji. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Zaleca się powiązać istniejącą i projektowaną zieleń z ESZM miasta 
Szczecina. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
 

Dla projektowanej zabudowy konieczność zapewnienia odpowiedniej 
ilości miejsc postojowych na terenie własnym użytkownika. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4kV w ul. Palmowej. 
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16) SYM. TERENU: KK  Powierzchnia terenu (ha): 1,72 
  Granice terenu Działka nr 108/9 obr. 13 i część działki nr 26 obr.12 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Teren istniejącej linii kolejowej relacji Szczecin – Trzebież. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad parcelacji -  
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Na fragmencie terenu, do czasu obowiązywania stref ochronnych 

komunalnego ujęcia wody podziemnej „Mścięcino” obowiązują 
ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne -  
 7. Ustalenia inżynieryjne -  

 
 
 
 
 

17) SYMBOL TERENU: 01 KZ  Powierzchnia terenu (ha): 0,81 
  Granice terenu ul. Asfaltowa  na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ulicami 

Cisową i Klonową 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza. Istniejąca droga powiatowa. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 19 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielonej poza jezdnią. 
Przystanki autobusowe w wydzielonych zatokach z jezdni głównej. 
Zakaz bezpośredniej obsługi przyległego terenu. 
Ustalenie 6.5 nie dotyczy istniejącej zabudowy nie wyszczególnionej w 
ustaleniach szczegółowych dla przyległych terenów elementarnych. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 

 

Istniejąca magistrala wodociągowa. 
Istniejące gazociągi średniego i niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa jako uzupełnienie 
miejskiej sieci rozdzielczej. 
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18) SYMBOL TERENU: 02 KZ Powierzchnia terenu (ha): 3,44 
  Granice terenu Odcinek ul. Cisowej – projektowana ulica na zapleczu istniejącej zabudowy 

przy ul. Nadbrzeżnej 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 
 

1.3 

Przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza. Projektowana droga powiatowa. 
Na terenie podwydzielenia 02.1 (określonym na rysunku planu) -
przeznaczenie: dojazd do istniejącej zabudowy wraz z miejscami 
postojowymi dla samochodów osobowych. 
Na terenie podwydzielenia 02.1 (określonym na rysunku planu) do czasu 
realizacji ulicy 02 KZ – utrzymanie istniejących rozwiązań układu 
komunikacyjnego. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 
 
 

4.3 

Na terenie podwydzielenia 02.1 zaleca się wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Projektowany pomnik przyrody – dąb szypułkowy (określony na 
rysunku planu). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 
 
 
6.4 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 25 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Zakaz bezpośredniej obsługi przyległego terenu za wyjątkiem 
dopuszczonych połączeń wynikających z ustaleń dla przyległych 
terenów elementarnych. 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielonej poza jezdnią. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 
 

Istniejący gazociąg niskiego ciśnienia, magistrala wodociągowa i 
kanalizacja sanitarna. 
Projektowana kanalizacja deszczowa podłączona do istniejącej sieci w 
ul. Dębowej. 
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19) SYMBOL TERENU: 03 KL Powierzchnia terenu (ha): 1,52 
  Granice terenu ul. Nadbrzeżna 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica lokalna. Istniejąca droga powiatowa. 

Projektowana jako droga gminna po wybudowaniu ulicy 02 KZ. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 

4.2 

Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 12 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Do czasu realizacji ulicy 02 KZ zakaz podejmowania działań mogących 
pogorszyć warunki ruchu. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 

 
7.4 

Istniejąca magistrala wodociągowa. 
Istniejące gazociągi niskiego ciśnienia. 
Projektowana kanalizacja sanitarna jako uzupełnienie miejskiej sieci 
rozdzielczej. 
Istniejąca kanalizacja deszczowa.  

 
 
 
20) SYMBOL TERENU: 04 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,32 
  Granice terenu Projektowana ulica przebiegająca w terenie pomiędzy ul. Asfaltową i 

terenami kolejowymi 
 1. Ustalenia funkcjonalne 3.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Projektowana droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających - 12 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 
Połączenie ulicy z ul. Asfaltową (w rejonie nr 33) - ciągiem pieszym o 
szerokości 5 m. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

Projektowany wodociąg rozdzielczy. 
Projektowany gazociąg niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna. 
Projektowana kanalizacja deszczowa.  
Projektowana linia kablowa 15 kV. 
Podłączenie projektowanych sieci do istniejących i do projektowanych 
sieci w ul. Asfaltowej. 
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21) SYMBOL TERENU: 05 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,47 
  Granice terenu ul. Świerkowa i ul. Jodłowa  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne -  
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 
6.4 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 10 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 
Połączenie ulicy z ul. Asfaltową – ciągiem pieszym o szerokości 8 m. 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielony poza jezdnią. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 

Istniejący wodociąg rozdzielczy. 
Projektowany wodociąg rozdzielczy. 
Istniejący gazociąg niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna. 
Istniejąca kanalizacja deszczowa.  
Projektowana linia kablowa 15 kV. 
Podłączenie projektowanych sieci do istniejących i do projektowanych 
sieci w ul. Asfaltowej. 

 
 
 
22) SYMBOL TERENU: 06 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,5 
  Granice terenu Projektowana ulica przebiegająca w terenie pomiędzy ul. Asfaltową i 

zapleczem posesji przy ul Palmowej 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Projektowana droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 
6.4 
6.5 
 
6.6 
6.7 

Szerokość w liniach rozgraniczających  zmienna - min.10 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 
Ciąg pieszy  o szerokości 5 m w rejonie ul. Asfaltowej  nr 16. 
Ciąg pieszy o szerokości 5 m na zapleczu posesji przy ul. Palmowej. 
Ciąg pieszo – jezdny o szerokości według istniejących wydzieleniach 
geodezyjnych. 
Dopuszcza się dojazdy do zaplecza posesji przy ul. Palmowej nr 2, 4, 6. 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielony poza jezdnią. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

Projektowany wodociąg rozdzielczy. 
Projektowany gazociąg niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna. 
Projektowana kanalizacja deszczowa.  
Istniejąca linia kablowa 15 kV. 
Podłączenie projektowanych sieci do istniejących i do projektowanych 
sieci w ul. Asfaltowej i ul. Topolowej. 
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23) SYMBOL TERENU: 07 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,29 
  Granice terenu ul. Palmowa 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 

Zakaz wycinki istniejącej wysokiej zieleni przyulicznej za wyjątkiem 
cięć sanitarnych. 
Zaleca się uzupełnienie drzewostanu przy ulicy i powiązać z ESZM 
miasta Szczecina. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających  - min.11 m  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 2.75 m 
- obustronne chodniki. 
Ciąg pieszo – jezdny o szerokości 4 m w rejonie ul. Palmowej 20. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

Istniejący wodociąg rozdzielczy. 
Istniejący gazociąg niskiego ciśnienia.  
Istniejąca kanalizacja sanitarna. 
Istniejąca kanalizacja deszczowa. 
Podłączenie istniejących sieci do sieci w ul. Nadbrzeżnej.   

 
 
 
 
 
 
24) SYMBOL TERENU: 08 KX  Powierzchnia terenu (ha): 0,11 
  Granice terenu ul. Topolowa 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ciąg pieszo – jezdny. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne - Zaleca się wprowadzić zieleń wysoką przyuliczną. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających  zmienna - min. 7.6 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- cały pas terenu przeznaczony do użytkowania przez pieszych 

wspólnie z pojazdami (bez wydzieleń krawężnikami). 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielony poza jezdnią. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 
7.3 

 

Projektowany wodociąg rozdzielczy, kanalizacja sanitarna i kanalizacja 
deszczowa. 
Istniejący gazociąg niskiego ciśnienia i linia kablowa 15 kV.  
Podłączenie istniejących i projektowanych sieci do istniejących sieci w 
ul. Cisowej. 
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25) SYMBOL TERENU: 09 KP  Powierzchnia terenu (ha): 0,06 
  Granice terenu Istniejący dojazd i dojście do budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ciąg pieszy. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne -  
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 

 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających - 5 m. 
Dopuszcza się dojazdy do budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 i do zaplecza 
posesji przy ul. Cisowej 17. 
Istniejący garaż niezgodny z planem. 

 7. Ustalenia inżynieryjne -  
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6. Uchwala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych wyznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000 – załącznik nr 6. 
 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA – S 
 
1) SYM. TERENU: S 1 US, UT Powierzchnia terenu (ha): 1,78 
  Granice terenu Dz. nr 329 położona w rejonie ul. Nadbrzeżnej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

 
1.2 
 
1.3 

Teren usług sportu, rekreacji i turystyki w powiązaniu z dostępem do 
wody. 
Zakaz lokalizacji funkcji związanych z uprawianiem sportów 
motorowodnych. 
Dopuszcza się lokalizację funkcji handlowej i gastronomicznej 
towarzyszącej podstawowej funkcji terenu. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
 

2.2 
2.3 

 
 
 

2.4 
 

2.5 

Obowiązek opracowania projektu zagospodarowania terenu dla całości 
obszaru.   
Maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% powierzchni terenu. 
Dopuszcza się realizację małej architektury, pomostów, umocnień 
brzegowych oraz wiat i obiektów do przechowywania sprzętu 
związanego z funkcją terenu, jedynie przy wykorzystaniu naturalnych 
materiałów. 
Nieprzekraczalna linia lokalizacji obiektów kubaturowych (określona na 
rysunku planu). 
Nieprzekraczalna linia zabudowy obiektów kubaturowych – 20 m od 
linii brzegowej kanału Łarpii. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 2500 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 
4.3 

 
4.4 

 
 

4.5 
4.6 

 
4.7 

Zakaz pogarszania stosunków wodnych. 
Uciążliwość nie może przekroczyć granic terenu. 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 75% 
powierzchni terenu elementarnego. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Zakaz wycinki istniejącego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strefy brzegowej kanału 
Łarpii. 
Należy zachować istniejący system melioracyjny. 

 5. Ustalenia dotyczące 
Dóbr kultury 

5.1 Wszelkie działania inwestycyjne, za wyjątkiem inwestycji podziemnych, 
mogą być - na żądanie Burmistrza Miasta - poprzedzone studiami 
krajobrazowymi. Zakres studiów określa Burmistrz.  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Dopuszcza się jedno połączenie z ulicą projektowaną 02 KZ.  
 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 

 
7.2 

Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego 
napięcia ze strefą ochronną II stopnia. Obowiązuje ustalenie OG. 7.6. 
Podłączenie projektowanych przyłączy do istniejących i projektowanych 
sieci w ul. Nadbrzeżnej. 
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2) SYM. TERENU: S 2MN, U Powierzchnia terenu (ha): 1,08 
  Granice terenu Dz. 324, 325, 326, 327, 328, 329 część położone w rejonie ul. Stołczyńskiej i 

ul. Monopolowej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 

1.3 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności. 
W budynkach 16a i 16b przy ul. Nadbrzeżnej zaleca się zmianę 
przeznaczenia funkcji z mieszkaniowej na usługową. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
 

2.2 
2.3 

Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych 15 m od ulicy 
projektowanej 02 KZ. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Lokalizacja nowych obiektów budowlanych w typie zabudowy 
istniejącej (w rozumieniu planu).  

 3. Ustalenia zasad parcelacji -  
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

4.2 
4.3 

 
 

4.4 

Zakaz pogarszania stosunków wodnych. 
Zakaz zmiany konfiguracji terenu w sąsiedztwie skarpy. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 5. Ustalenia dotyczące 
Dóbr kultury 

5.1 Obiekt w ewidencji konserwatorskiej: ul. Nadbrzeżna 14 (wraz z bud. 
gospod.). 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Dla nowej zabudowy konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych na terenie własnym użytkownika, 
Teren obsługiwany od ul. Nadbrzeżnej. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

 
7.3 

Projektowana stacja transformatorowa kablowa. 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia ze strefą 
ochronną II stopnia. Obowiązuje ustalenie OG.7.6. 
Podłączenie projektowanych przyłączy do istniejących i projektowanych 
sieci w ul. Nadbrzeżnej. 
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3) SYMBOL TERENU: 02 KZ Powierzchnia terenu (ha): 3,44 
  Granice terenu Odcinek ul. Cisowej – projektowana ulica na zapleczu istniejącej zabudowy 

przy ul. Nadbrzeżnej 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 
 

1.3 

Przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza. Projektowana droga powiatowa. 
Na terenie podwydzielenia 02.1 (określonym na rysunku planu) -
przeznaczenie: dojazd do istniejącej zabudowy wraz z miejscami 
postojowymi dla samochodów osobowych. 
Na terenie podwydzielenia 02.1 (określonym na rysunku planu) do czasu 
realizacji ulicy 02 KZ – utrzymanie istniejących rozwiązań układu 
komunikacyjnego. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 
 
 

4.3 

Na terenie podwydzielenia 02.1 zaleca się wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Projektowany pomnik przyrody – dąb szypułkowy (określony na 
rysunku planu). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 
 
 
6.4 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 25 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Zakaz bezpośredniej obsługi przyległego terenu za wyjątkiem 
dopuszczonych połączeń wynikających z ustaleń dla przyległych 
terenów elementarnych. 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielonej poza jezdnią. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 
 
 

Istniejący gazociąg niskiego ciśnienia, magistrala wodociągowa i 
kanalizacja sanitarna. 
Projektowana kanalizacja deszczowa podłączona do istniejącej sieci w 
ul. Dębowej. Projektowana kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę z 
podczyszczeniem wód opadowych i zrzutem wód do kanału Łarpii. 
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7. Uchwala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych wyznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000 – załącznik nr 7. 
 
 
 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA – T 
 

1) SYM. TERENU: T 1 U, Mj Powierzchnia terenu (ha): 1,38 
  Granice terenu Część działek 107/3, 107/2 i część dz. drogowej 106. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

 
Teren zabudowy usługowej nieuciążliwej i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
 

2.5 
 

2.6 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja.  
Dopuszcza się drugą kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionej – 15 m od ulicy 
projektowanej 02 KZ. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu) z 
zastrzeżeniem ust. 2.5. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 1200 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 

4.2 
 

4.3 
 
 

4.4 
 

Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu ścieków do wód powierzchniowych i 
podziemnych. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 30% powierzchni 
działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Zaleca się urządzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż projektowanej 
ulicy 02 KZ. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 
6.3 

 
6.4 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Zakaz bezpośredniej obsługi od ulicy nowoprojektowanej 02 KZ. 
Obsługa terenu od projektowanej ulicy 01 KD poprzez drogę 
wewnętrzną.  
Zalecana szerokość drogi wewnętrznej - 10 m w liniach 
rozgraniczających. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 
 

7.3 
 
 

7.4 

Istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia ze 
strefą  ochronną II stopnia – do demontażu. 
Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego 
napięcia ze strefą  ochronną II stopnia. Obowiązuje ustalenie OG 7.6. 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4kV w ul. Nadbrzeżnej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul. 
Nadbrzeżnej. 
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2) SYMBOL TERENU: T 2 U, P Powierzchnia terenu (ha): 1,24 
  Granice terenu Struga Przęsocińska, granica działki 105/13 i granica działki drogowej 106. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy komercyjnej – usługowej. 
Zakaz lokalizacji funkcji chronionych. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 

Maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 2000 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
4.4 

 
 

4.5 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Zachowanie i uzupełnianie istniejącego szpaleru drzew. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 5. Ustalenia dotyczące 
Dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkownika. 
Obsługa terenu od projektowanej ulicy dojazdowej 01 KD. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

 
7.3 

 
7.4 
7.5 

Na terenie obowiązuje ustalenie ogólne 7.1. 
Istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia ze 
strefą  ochronną II stopnia – do demontażu. 
Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego 
napięcia ze strefą  ochronną II stopnia. Obowiązuje ustalenie OG 7.6. 
Projektowana kanalizacja deszczowa. 
Podłączenie projektowanych przyłączy do istniejących i projektowanych 
sieci w ul. Nadbrzeżnej. 
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3) SYM. TERENU: T 3 US, UT Powierzchnia terenu (ha): 6,0 
  Granice terenu granica dz. nr ew. 100/2, Łarpia, rów melioracyjny, Struga Przęsocińska, 

projektowana ulica 02 KZ.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
1.3 

 
1.4 

Teren  usług sportu, turystyki i rekreacji. 
Zakaz uprawiania sportów motorowodnych. 
Zaleca się lokalizację obiektów związanych z uprawianiem sportów 
wodnych i turystyki wodnej, np. ośrodek sportów wodnych. 
Zaleca się lokalizację przystani dla jednostek sportowych i 
rekreacyjnych. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
 

2.5 
 
 
 
 

2.6 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja. 
Dopuszcza się kolejną kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży, obiektów infrastruktury 
technicznej i obiektów do przechowywania sprzętu pływającego. 
Obiekty budowlane należy realizować w formie nawiązującej do 
budownictwa tradycyjnego z zastosowaniem materiałów elewacyjnych 
trwałych o wysokiej jakości, np.: kamień naturalny, ceramika, masy 
sztukatorsko - tynkarskie, wszelkie materiały uzyskiwane dzięki 
tradycyjnym technologiom rzemieślniczym.  
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 
 

3.2 

Przed dokonaniem parcelacji należy wykonać szczegółowe rozpoznanie 
warunków gruntowo – wodnych. 
Minimalna wielkość wydzielanej działki – 5000 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
 

4.5 
 
 
 

4.6 
 
 

4.7 
4.8 

 
4.9 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.4. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 60% powierzchni 
działki. 
Zaleca się uzdatnienie terenu przez składowanie mas ziemnych usuwanych 
lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji. 
Zaleca się zabezpieczenie obszarów zabudowy przed powodzią przez 
zastosowanie niezależnego systemu odwadniającego, wyniesienie terenu 
ponad poziom wód powodziowych lub budowę wałów powodziowych. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Zaleca się urządzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ulicy 02 KZ. 
Należy zachować co najmniej w 50% naturalny charakter linii 
brzegowej kanału Łarpii.  
Należy zachować istniejący system melioracyjny. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Wszelkie działania inwestycyjne, za wyjątkiem inwestycji podziemnych, 
mogą być - na żądanie Burmistrza Miasta - poprzedzone studiami 
krajobrazowymi. Zakres studiów określa Burmistrz. 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Dopuszcza się po jednym zjeździe z ulicy 02 KZ do działek 
poszczególnych właścicieli lub użytkowników wieczystych. 
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 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 
 

7.3 

Istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia ze 
strefą  ochronną II stopnia – do demontażu. 
Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego 
napięcia ze strefą  ochronną II stopnia. Obowiązuje ustalenie OG 7.6. 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii kablowej 
elektroenergetycznej 0,4 kV w ul. Nadbrzeżnej. 

 
 
 
 
 
 
 
4) SYM. TERENU: T 4 Mj, U Powierzchnia terenu (ha): 1,98 
  Granice terenu ul. Nadbrzeżna, granica dz. nr ew. 329, nowoprojektowana ulica 02 KZ.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 

1.3 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej. 
Na terenie podwydzielenia 4.1 (określonym na rysunku planu) – dojazd 
do istniejącej zabudowy o szerokości zmiennej w liniach 
rozgraniczających min. – 5 m. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 

 
2.4 

Zabudowa w typie zabudowy istniejącej (w rozumieniu planu). 
Maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych – 15 m od linii 
regulacyjnych ulicy nowoprojektowanej 02 KZ. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu) z 
zastrzeżeniem ust. 2.3. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanej działki – 600 m2. Ustalenie nie dotyczy 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
 
 

4.5 
4.6 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.4. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 30% powierzchni 
działki.  
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Zakaz kanalizacji cieku – Strugi Przęsocińskiej. 
Zaleca się urządzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ulicy 02 KZ. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Dla projektowanej zabudowy konieczność zapewnienia odpowiedniej 
ilości miejsc postojowych na terenie własnym użytkownika. 
Obsługa terenu od ul. Nadbrzeżnej. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

 
 

7.3 
 

7.4 

Na fragmencie terenu obowiązuje ustalenie OG 7.6. 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia i linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w ul. 
Nadbrzeżnej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanych sieci 
w ul. Nadbrzeżnej. 
Projektowana przepompownia ścieków. 
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5) SYM. TERENU: T 5 US Powierzchnia terenu (ha): 1,55 
  Granice terenu ul. Nadbrzeżna, granica opracowania, tereny kolejowe, rów melioracyjny 

(Struga Przęsocińska).  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 

1.3 
1.4 

Teren  usług sportu i rekreacji. 
Na terenie podwydzielenia 5.1 (określonym na rysunku planu) – dojazd i 
miejsca postojowe. 
Zakaz uprawiania sportów generujących hałas. 
Zaleca się lokalizację boisk do tenisa ziemnego, bieżni itp. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
 

2.5 
 
 
 
 

2.6 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 0,5% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja. 
Dopuszcza się kolejną kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży, obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Obiekty budowlane należy realizować w formie nawiązującej do 
budownictwa tradycyjnego z zastosowaniem materiałów elewacyjnych 
trwałych o wysokiej jakości, np.: kamień naturalny, ceramika, masy 
sztukatorsko - tynkarskie, wszelkie materiały uzyskiwane dzięki 
tradycyjnym technologiom rzemieślniczym.  
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz parcelacji. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
 
 

4.5 
 
 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.4. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 20% powierzchni 
terenu elementarnego. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
na fragmencie terenu pkt 1.3 d). 
Zaleca się urządzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej. 
Należy zachować minimum 6 m pas techniczny wzdłuż rowu 
melioracyjnego.  

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

5.1 Wszelkie działania inwestycyjne, za wyjątkiem inwestycji podziemnych, 
mogą być - na żądanie Burmistrza Miasta - poprzedzone koncepcją 
projektu zagospodarowania terenu. 

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

Dojazd do terenu od ul. Nadbrzeżnej poprzez wydzielenie 5.1 
(określonym na rysunku planu). 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 
7.3 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4 kV w ul. Nadbrzeżnej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul. 
Nadbrzeżnej 
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6) SYMBOL TERENU: T 6 Mj Powierzchnia terenu (ha): 1,2 
  Granice terenu ul. Nadbrzeżna, zaplecza posesji przy ul. Bukowej, teren kolejowy, ul. 

Bukowa.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza. 
Dopuszcza się usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

 
2.3 

 
 

2.4 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. Dopuszcza się kolejną 
kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych – 20 m od 
granicy terenów kolejowych. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanych działek – 800 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
 
 

4.5 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.4. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 25% powierzchni 
działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
na fragmencie terenu pkt 1.3 d). 
Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż ulic, powiązanej z 
ESZM miasta Szczecina. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Dla zabudowy konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych na terenie własnym użytkownika. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4 kV w ul. Bukowej i ul. Nadbrzeżnej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul. Bukowej 
i ul. Nadbrzeżnej. 
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7) SYMBOL TERENU: T 7 Mj Powierzchnia terenu (ha): 0,89 
  Granice terenu ul. Nadbrzeżna, ul. Bukowa, teren kolejowy, ul. Szpilkowa.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dopuszcza się usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

 
2.3 

 
 

2.4 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. Dopuszcza się kolejną 
kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych – 20 m od 
granicy terenów kolejowych. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanych działek – 600 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
 
 

4.5 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.4. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 25% powierzchni 
działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
na fragmencie terenu pkt 1.3 d). 
Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż ulic, powiązanej z 
ESZM miasta Szczecina. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Dla zabudowy konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych na terenie własnym użytkownika. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4 kV w ul. Nadbrzeżnej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul.  
Nadbrzeżnej. 
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8) SYMBOL TERENU: T 8 Mj Powierzchnia terenu (ha): 1,862 
  Granice terenu ul. Nadbrzeżna, ul. Szpilkowa, ul. Jesionowa.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
1.3 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 
Dopuszcza się usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej. 
Na terenie podwydzielenia 8.1 (określonym na rysunku planu) – dojazd 
do istniejącej i projektowanej zabudowy o szerokość w liniach 
rozgraniczających według rysunku planu tj. wg istniejących wydzieleń 
geodezyjnych . 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

 
2.3 

 
 

2.4 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. Dopuszcza się kolejną 
kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych – 20 m od 
granicy terenów kolejowych. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanych działek – 600 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
 
 

4.5 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.4. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 25% powierzchni 
działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
na fragmencie terenu pkt 1.3 d). 
Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż ulic, powiązanej z 
ESZM miasta Szczecina. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Dla zabudowy konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych na terenie własnym użytkownika. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 
 

7.3 
 
 

7.4 
 

7.5 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4 kV w ul. Nadbrzeżnej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul. 
Nadbrzeżnej. 
Projektowana sieć gazowa niskiego ciśnienia po zachodniej stronie 
dojazdu - podwydzielenia 8.1(określonym na rysunku planu) na 
służebności gruntowej o szer. 1,0 m. 
Na terenie podwydzielenia 8.1 (określonym na rysunku planu): 
istniejąca sieć wodociągowa. 
Na terenie podwydzielenia 8.1 (określonym na rysunku planu): 
projektowana kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa i linia 
kablowa elektroenergetyczna 0,4 kV. 
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9) SYMBOL TERENU: T 9 Mj Powierzchnia terenu (ha): 1,33 
  Granice terenu ul. Nadbrzeżna, ul. Jesionowa, teren kolejowy, granica opracowania.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 
Dopuszcza się usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

 
2.3 

 
 

2.4 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. Dopuszcza się kolejną 
kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionych – 20 m od 
granicy terenów kolejowych. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Minimalna wielkość wydzielanych działek – 600 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 
 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
 
 

4.5 

Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami 
przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki 
nieodwracalne zmiany środowiska z zastrzeżeniem ust. 4.4. 
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w 
niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Minimalna pow. terenu pod urządzenie zieleni – 25% powierzchni 
działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
na fragmencie terenu pkt 1.3 d). 
Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż ulic, powiązanej z 
ESZM miasta Szczecina. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Dla zabudowy konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych na terenie własnym użytkownika. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 
 

7.2 

Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej 
0,4 kV w ul. Nadbrzeżnej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci w ul. 
Nadbrzeżnej. 
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10) SYMBOL TERENU: 01 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,11 
  Granice terenu Projektowana ulica  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Projektowana droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 
 Połączenie ulicy z ulicą projektowaną 02 KZ. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

Projektowany wodociąg rozdzielczy. 
Projektowany gazociąg niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna. 
Projektowana kanalizacja deszczowa.  
Projektowana przepompownia ścieków. 

 
 
 
 
 
 
11) SYMBOL TERENU: 02 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,28 
  Granice terenu Ulica Bukowa. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m.  
Przekrój poprzeczny: 
jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 

Istniejące sieci: wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia, kanalizacja 
deszczowa i linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV w ul. Bukowej. 
Projektowana kanalizacja sanitarna w ul. Bukowej. 
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12) SYMBOL TERENU: 03 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,25 
  Granice terenu ul. Szpilkowa 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających - 11 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 

Istniejące sieci: wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia i linia kablowa 
elektroenergetyczna 0,4kV w ul. Szpilkowej. 
Projektowana kanalizacja sanitarna  i deszczowa w ul. Szpilkowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) SYMBOL TERENU: 04 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,37 
  Granice terenu ul. Jesionowa 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – min. 8 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- szerokość jezdni 5 m 
- obustronne chodniki. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 

Istniejące sieci: wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia i linia kablowa 
elektroenergetyczna 0,4kV w ul. Jesionowej. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Jesionowej. 
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14) SYMBOL TERENU: 03 KL Powierzchnia terenu (ha): 1,52 
  Granice terenu ul. Nadbrzeżna i odcinek ul. Cisowej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica lokalna. Istniejąca droga powiatowa. 

Projektowana jako droga gminna po wybudowaniu ulicy 02 KZ. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” na fragmencie terenu obowiązują ustalenia wg  
§ 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i d). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – min. 12 m . 
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Do czasu realizacji ulicy 02 KZ zakaz podejmowania działań mogących 
pogorszyć warunki ruchu. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 

 

Istniejąca magistrala wodociągowa i kanalizacja deszczowa. 
Istniejące gazociągi niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna jako uzupełnienie miejskiej sieci 
rozdzielczej.  
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8. Uchwala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych wyznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000 – załącznik nr 8. 

 
 
 
 
 
 
 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA – U 
 

1) SYMBOL TERENU: U 1 ZN Powierzchnia terenu (ha): 1,55 
  Granice terenu Dz. 108 cz., 106/2 cz.(rów melioracyjny) położone w rejonie północnego 

odcinka ul. Granicznej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

 
 

1.2 

Teren zieleni naturalnej – istniejąca zieleń niska i wysoka utrzymywana 
w stanie aktualnym z dopuszczeniem przyrodniczo uzasadnionych 
działań sanitarnych. 
Zakaz zabudowy. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz parcelacji. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 b), 
c) i d). 

 5. Ustalenia dotyczące 
Dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 Obsługa terenu od południowego odcinka ul. Granicznej lub poprzez 
układ dróg wewnętrznych w terenie elementarnym U 2 U,Mj. 

 7. Ustalenia inżynieryjne -  
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2) SYM. TERENU: U 2 U, MJ Powierzchnia terenu (ha): 3,72 
  Granice terenu Dz. 108 cz., 112/1, 110 cz. (część pn odcinka ul. Granicznaej), 107/2 

położone w rejonie ul. Stołczyńskiej i pd odcinka ul. Granicznej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy usługowej nieuciążliwej. 
Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako 
towarzyszącej zabudowie usługowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 

 
2.3 

 
2.4 

 
2.5 
2.6 
2.7 

Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionej – 15 m od ulicy 
projektowanej 02 KZ. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu) z 
zastrzeżeniem ust. 2.2. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających dróg 
wewnętrznych –  5 m. 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 
 
 
 
 

3.2 

Na terenie propozycja podziału parcelacyjnego obowiązuje do czasu 
opracowania planu podziału parcelacyjnego obejmującego cały teren 
elementarny i zaakceptowania go przez Zarząd Gminy. Ustalenia zasad 
parcelacji zawarte w niniejszym planie są zaleceniami zasad parcelacji 
uwzględnianymi w planie podziału. 
Minimalna wielkość wydzielanych działek – 1000 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 

 
4.3 

 

Uciążliwość nie może przekroczyć granic działki. 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% 
powierzchni działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c). 

 5. Ustalenia dotyczące 
Dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 
6.3 

 
6.4 

 
6.5 

 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Zakaz bezpośredniej obsługi od ulicy 02 KZ. 
Obsługa terenu poprzez pd odcinek ul. Granicznej, ulicę 01 KD i układ 
dróg wewnętrznych. 
Dopuszcza się obsługę terenu poprzez pn odcinek ul. Granicznej leżący 
między 02 KX i ul. Stołczyńską do czasu realizacji ulicy 01 KD. 
Po realizacji ulicy 01 KD, przeznaczenie części ul. Granicznej: ciąg 
pieszo-jezdny 02 KX o szerokości – 5 m. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
 
7.3 
 
 
7.4 
 
7.5 
 

Obowiązuje ustalenie ogólne 7.1. 
Istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia ze 
strefą ochronną II stopnia. Obowiązuje ustalenie OG. 7.6. 
Projektowana stacja transformatorowa kablowa, sieć wodociągowa, sieć 
gazowa niskiego ciśnienia, kanalizacja sanitarna i deszczowa, rurociąg 
tłoczny. 
Istniejąca magistrala wodociągowa w północnym odcinku ul. 
Granicznej. 
Podłączenie projektowanych sieci do istniejących i projektowanych sieci 
w ul. Nadbrzeżnej i południowym odcinku ul. Granicznej. 
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3) SYMBOL TERENU: U 3 ZL Powierzchnia terenu (ha): 0,45 
  Granice terenu Dz. 108 cz., położona przy północnym odcinku ul. Granicznej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

 
 

1.2 
 
 
 

1.3 

Teren zieleni leśnej – istniejąca zieleń niska i wysoka utrzymywana w 
stanie aktualnym z dopuszczeniem przyrodniczo uzasadnionych działań 
sanitarnych.  
Dopuszcza się lokalizację: 
 a) obiektów związanych z gospodarką leśną, 
 b) obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
 c) niezbędnych obiektów inżynieryjnych i sieci inżynieryjnych. 
Zakaz zabudowy. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 Zakaz parcelacji. 
 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 

 
 
 

4.2 
 
 

4.3 

Zakaz wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem: 
 a) cięć sanitarnych, 
 b) wycinki drzew w ramach planu urządzenia lasu, 
 c) niezbędnej wycinki związanej z realizacją sieci inżynieryjnych. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1), pkt 3.3 c). 
Układane głęboko sieci kanalizacyjne nie mogą pogorszyć stosunków 
wodnych.  

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne -  
 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 

 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia ze strefą 
ochronną II stopnia. Obowiązuje ustalenie OG. 7.6. 
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4) SYM. TERENU: U 4 U, MJ Powierzchnia terenu (ha): 3,72 
  Granice terenu Dz. 108 cz., 112/1, 110 cz. (pn odcinek ul. Graniczna), 107/2 położone w 

rejonie ul. Stołczyńskiej i pd odcinka ul. Granicznej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy usługowej nieuciążliwej. 
Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako 
towarzyszącej zabudowie usługowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

 

Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Wysokość zabudowy – 2 kondygnacje. 
Dopuszcza się trzecią kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 45o . Ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 
 

Minimalna wielkość wydzielanych działek – 1000 m2. Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
4.2 

 
4.3 

 

Uciążliwość nie może przekroczyć granic działki. 
Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 50% 
powierzchni działki. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c). 

 5. Ustalenia dotyczące 
Dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa terenu poprzez północny odcinek ul. Granicznej. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
 
7.3 
7.4 
 
7.5 
 
7.7 
7.8 
 

Obowiązuje ustalenie ogólne 7.1. 
Istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia ze 
strefą ochronną II stopnia. Obowiązuje ustalenie OG. 7.6. 
Projektowana stacja transformatorowa kablowa. 
Istniejąca magistrala wodociągowa w północnym odcinku ul. 
Granicznej. 
Projektowane  sieci:  wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
Projektowany rurociąg tłoczny. 
Podłączenie projektowanych sieci do istniejących i projektowanych sieci 
w ul. Nadbrzeżnej i południowym odcinku ul. Granicznej. 
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5) SYMBOL TERENU: 01 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,05 
  Granice terenu Projektowana ulica łącząca pn z pd odcinkiem ul. Granicznej 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Projektowana droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających  – min. 10 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m 
- obustronne chodniki. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

 

Projektowany sieć wodociągowa. 
Projektowany gazociąg niskiego ciśnienia.  
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa.  
Projektowana linia kablowa 0,4 kV. 
Podłączenie projektowanych sieci do istniejących i projektowanych sieci 
w południowym odcinku ul. Granicznej. 

 
 
 
 
6) SYMBOL TERENU: 02 KX  Powierzchnia terenu (ha): 0,04 
  Granice terenu Część północnego odcinka ul. Granicznej 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ciąg pieszo – jezdny. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne - Zaleca się wprowadzić zieleń wysoką przyuliczną. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających  zmienna - min. 5 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- cały pas terenu przeznaczony do użytkowania przez pieszych 

wspólnie z pojazdami (bez wydzieleń krawężnikami). 
 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Istniejąca magistrala wodociągowa. 
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7) SYMBOL TERENU: 02 KZ Powierzchnia terenu (ha): 3,44 
  Granice terenu Odcinek ul. Cisowej - projektowana ulica na zapleczu istniejącej zabudowy 

przy ul. Nadbrzeżnej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 
 

1.3 

Przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza. Projektowana droga powiatowa. 
Na terenie podwydzielenia 02.1 (określonym na rysunku planu) - 
przeznaczenie: dojazd do istniejącej zabudowy wraz z miejscami 
postojowymi dla samochodów osobowych 
Na terenie podwydzielenia 02.1 do czasu realizacji ulicy 02 KZ - 
utrzymanie istniejących rozwiązań układu komunikacyjnego 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 
 
 

4.3 

Na terenie podwydzielenia 02.1 zaleca się wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Projektowany pomnik przyrody – dąb szypułkowy (określony na 
rysunku planu). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 25 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielonej poza jezdnią. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Projektowana kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę z 
podczyszczaniem wód opadowych i zrzutem do kanału Łarpii. 
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9. Uchwala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych wyznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000 – załącznik nr 9. 
 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA – W 
 

1) SYM. TERENU: W1 U, Mj Powierzchnia terenu (ha): 2,60 
  Granice terenu dz. nr  ew. 111, część dz nr 118/2, dz. nr 119.  
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
Teren zabudowy usługowej nieuciążliwej. 
Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako 
towarzyszącej zabudowie usługowej. 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
2.5 

 
2.6 
2.7 

Maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki. 
Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja.  
Dopuszcza się kolejną kondygnację w wysokim dachu. 
Dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30o i nie większym 
niż 50o. Ustalenie nie dotyczy garaży. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji chronionej - 15 m od linii 
regulacyjnej ul. Stołczyńskiej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy (określona na rysunku planu). 
Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii regulacyjnych dróg 
wewnętrznych. 

 3. Ustalenia zasad parcelacji 3.1 
 

3.2 
 

3.3 

Przed dokonaniem parcelacji należy wykonać szczegółowe rozpoznanie 
warunków gruntowo – wodnych. 
Minimalna wielkość wydzielanej działki – 1000 m2.Ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 
Na terenie propozycja podziału parcelacyjnego obowiązuje do czasu 
opracowania planu podziału parcelacyjnego obejmującego cały teren 
elementarny i zaakceptowania go przez Zarząd Gminy. Ustalenia zasad 
parcelacji zawarte w niniejszym planie są zaleceniami zasad parcelacji 
uwzględnianymi w planie podziału. 

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 
 
 
 

4.3 
 
 

4.4 
 

4.5 

Minimalna powierzchnia terenu pod urządzenie zieleni – 60% 
powierzchni działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo 
uniemożliwia spełnienie ustaleń kompozycji urbanistycznej lub ustaleń 
form zabudowy. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Zaleca się urządzenie zieleni wysokiej i średniej wzdłuż ul. 
Stołczyńskiej. 
Zaleca się wzbogacić teren o zróżnicowaną roślinność drzewiasto-
krzewiastą powiązaną z ESZM miasta Szczecina. 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia komunikacyjne 6.1 
 

6.2 
6.3 
6.4 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkowników. 
Obsługa z południowego odcinka ul. Granicznej.  
Szerokość w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych – min. 5 m. 
Dopuszcza się jeden zjazd od ul. Stołczyńskiej do działki 119 obr.13. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
7.2 

 
 

7.3 

Na terenie obowiązuje ustalenie ogólne 7.1. 
Podłączenie do istniejących sieci: wodociągowej, gazowej niskiego 
ciśnienia i linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w południowym 
odcinku ul. Granicznej. 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej sieci 
w południowym odcinku ul. Granicznej. 
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2) SYMBOL TERENU: 01 KD  Powierzchnia terenu (ha): 0,23 
  Granice terenu południowy odcinek ul. Granicznej 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. Istniejąca droga gminna. 
 2. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej przyulicznej. 
 5. Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających  zmienna – min. 22 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3,5 m 
- obustronne chodniki. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 
 

7.2 
7.3 

Istniejące sieci: wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia i linia kablowa 
elektroenergetycznej 0,4 kV. 
Projektowane sieci: kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
Podłączenie projektowanych sieci do istniejących i projektowanych sieci 
w ul. Stołczyńskiej. 

 
 
 
3) SYMBOL TERENU: 02 KZ Powierzchnia terenu (ha): 3,44 
  Granice terenu Odcinek ul. Cisowej - projektowana ulica na zapleczu istniejącej zabudowy 

przy ul. Nadbrzeżnej. 
 1. Ustalenia funkcjonalne 1.1 

1.2 
 
 

1.3 

Przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza. Projektowana droga powiatowa. 
Na terenie podwydzielenia 02.1 (określonym na rysunku planu) - 
przeznaczenie: dojazd do istniejącej zabudowy wraz z miejscami 
postojowymi dla samochodów osobowych 
Na terenie podwydzielenia 02.1 do czasu realizacji ulicy 02 KZ - 
utrzymanie istniejących rozwiązań układu komunikacyjnego 

 2. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

 3. Ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 4. Ustalenia ekologiczne 4.1 
 

4.2 
 
 

4.3 

Na terenie podwydzielenia 02.1 zaleca się wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej. 
Do czasu obowiązywania stref ochronnych komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 3, ust. 1, pkt 1.3 c) i 
d). 
Projektowany pomnik przyrody – dąb szypułkowy (określony na 
rysunku planu). 

 5. Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 6. Ustalenia 
komunikacyjne 

6.1 
6.2 
 
 
6.3 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - min. 25 m.  
Przekrój poprzeczny: 
- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3.5 m 
- obustronne chodniki. 
Przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielonej poza jezdnią. 

 7. Ustalenia inżynieryjne 7.1 Projektowana kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę z 
podczyszczaniem wód opadowych i zrzutem do kanału Łarpii. 
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§ 6 
 

Przepisy ko ńcowe 
 
1. Przepisy zawierające warunki ustalone w celu ochrony (kształtowania) środowiska 

naturalnego: 
1) mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z 

innych przesłanek, 
2) dotyczą także tymczasowego zagospodarowania. 

 
2. Na obszarze objętym niniejszymi zmianami w planie miejscowym, tracą moc 

ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Police zatwierdzonego Uchwałą Nr V/32/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w 
Policach z dnia 29 grudnia 1988r.  (Dz. Urz. Woj. Szcz. z 1989r., Nr 1, poz. 6).  

 
3. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych klasy III, IV, V i VI o łącznej powierzchni 

28,75 ha na cele nierolnicze zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym.  
 
  Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) grunty rolne o łącznej powierzchni 14,79 
ha – w tym grunty pochodzenia mineralnego kl. IV o pow. 7,80 ha oraz 
organicznego kl. IV o pow. 5,77 ha i kl. V o pow. 1,22 ha, posiadają zgodę na 
przeznaczenie na cele nierolnicze decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: 
GKN.2.Dm-7711-286/00 z dnia 14 września 2000r.  

 
Projekto-

wane 
przezna-
czenie 
terenu 

Pocho-
dzenie 
gleb 

Nr działki Użytki  rolne 

   Grunty orne U żytki zielone  

   IVa IVb V VI III IV V VI Razem 

[ha] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
 
 
 
 
 

O1 U,MN 
 

mineral. 141/2 - - 0,17 0,19 - - - 0,08 0,44 

  141/1 - - 0,19 0,18 - - - 0,07 0,44 
  część 3039 - - 0,59 0,29 - - - - 0,88 

  142/2 - - 0,12 - - - - - 0,12 
  142/3 - - - 0,09 - - - - 0,09 
  część 3040/1 - - 0,89 - - - - - 0,89 
  145/2 - 0,06 - - - - - - 0,06 
  145/6 - 0,09 - - - - - - 0,09 

  145/3 - 0,35 - - - 0,13 - - 0,48 
  część 144/2 - - - - - 0,16 - - 0,23 
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 organ.  - - - - - 0,07 - -  
 mineral. część 2716/2 - - 0,07 - - - - - 0,21 

 organ.  - - 0,11 - - - 0,03 -  
  część 147/6 - - - - - - 0,60 - 0,80 

 mineral.           
   - 0,20 - - - - - -  
  Razem: - 0,70 2,14 0,75 - 0,36 0,63 0,15 4,73 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
 
 
 

 

 organ. część 80/2 - - - - - 0,08 - - 0,08 

  część 80/3 - - - - - 0,05 - - 0,05 
  Razem: - - - - - 0,13 - - 0,13 
  część 115 - - - - - 0,10 - - 0,10 

  Razem: - - - - - 0,10 - - 0,10 
  część 84 0,12 - - - - 0,05 - - 0,17 
  Razem: 0,12 - - - - 0,05 - - 0,17 

  część 119 0,04 - - - - 0,23 0,04 - 0,31 
 
 

P1 UT 
02 KZ 

 część 90 0,07 - 0,16 - - - - - 0,23 

  część 121 - - - - - 0,91 0,10 - 1,01 
  Razem: 0,11 - 0,16 - - 1,14 0,14 - 1,55 
  92 - - - - - 0,62 - - 0,94 
 mineral.  - - 0,32 - - - - -  
  93 - - 0,29 - - - - - 1,07 
 organ.  - - - - - 0,78 - -  
  Razem: - - 0,61 - - 1,40 - - 2,01 
 organ. 126 - - - - - 0,21 - - 0,21 
 mineral. 97/2 - - 0,12 - - - - - 0,12 
  123 - - 0,06 - - - - - 0,06 
  124 - - 0,05 - - - - - 0,05 
  100 - - 0,69 - - - - - 1,50 
 organ.  - - - - - 1,50 - - 0,69 
  Razem: - - 0,92 - - 1,71 - - 2,63 
  Razem: 0,23 - 1,69 - - 4,53 0,14 - 6,59 

 
 
R1 U,Mj 
R7 Mj,U 
R9 MN 
R11 Mj,U 
  

mineral. 89/1 - - 0,80 - - - - - 0,80 

  120 - - 0,44 - - - - - 0,44 
  Razem: - - 1,24 - - - - - 1,24 
  48 - - 0,64 - - - - - 0,64 
  Razem: - - 0,64 - - - - - 0,64 
  55 0,60 - 0,94 - - - - - 1,54 
  Razem :      0,60 - 0,94 - - - - - 1,54 
  Razem : 0,60 - 2,82 - - - - - 3,42 
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T3 US,UT 
T4 Mj,U  
02 KZ 

 
 
 
 
 
 

miner. 100/3 - - 0,09 - - - - - 0,09 

 organ.  - - 0,18 - - - - - 0,18 
  101/17 - - - - - 0,27 - - 0,27 
  101/20 - - - - - 0,76 - - 0,76 
  101/21 - - - - - 0,16 - - 0,16 
 miner.  - - 0,14 - - - - - 0,14 
  101/22 - - 0,03 - - - - - 0,03 

  101/23 - - 0,11 - - - - - 0,11 
 organ.  - - - - - 0,16 - - 0,16 
  101/24 - - - - - 0,06 - - 0,06 
 mineral.  - - 0,11 - - - - - 0,11 
  101/7 - - - - - - 0,71 - 0,71 
  Razem: - - 0,66 - - 1,41 0,71 - 2,78 
  284 - - 0,20 - - 0,46 - - 0,66 
  Razem: - - 0,86 - - 1,87 0,71 - 3,44 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
U1 ZN, 
U2 U,Mj 
02 KZ 

mineral. część 108 1,24 - 1,07 0,65 - - 0,16 - 3,12 

  112/1 1,33 - - - - - - - 1,33 
  Razem: 2,57 - 1,07 0,65 - - 0,16 - 4,45 

U4 U,Mj 
W1 U,Mj  

02 KZ 
01 KD 

mineral. 111 0,49 - - - - - - - 0,49 

  część118/2 1,35 - - - 0,11 - - - 1,46 
  119 0,21 - - 0,52 - 0,12 - - 0,85 
  Razem: 2,05 - - 0,52 0,11 0,12 - - 2,80 

RAZEM: 7,60 0,70 8,95 1,92 0,11 7,68 1,64 0,15 28,75 
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4. Na podstawie art.10 ust.3 oraz art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, zm.: Nr 41 poz. 
412, Nr 111 poz. 1279, Dz. U. z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 
poz. 1268, Dz. U. Z 2001r. Nr 14 poz.124) ustala się jednorazową opłatę od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości jak w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 
Dla pozostałych terenów elementarnych objętych niniejszymi zmianami w planie 
stawka wynosi 0%. 

 
Lp Symbole terenów 

elementarnych – 
przeznaczenie terenu 

Numery 
działek  

Dotychczasowe 
przeznaczenie terenu 

Wysokość jednorazowej 
opłaty wzrostu wartości 

nieruchomości 
Stawka % 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. P1 UT – Teren zabudowy 

usługowej  w powiązanej z 
dostępem do wody, z 
dopuszczeniem fragm. 
zabudowy mieszkaniowej 

 
Z wyłączeniem 
działki nr 54 

BI - 38 ZD - teren ogrodów 
działkowych. Przejściowo łąki. 
Istniejąca zabudowa do 
stopniowej likwidacji. 

 
30% 

2. P2 U, MN – teren usług 
handlu i gastronomii oraz 
usług nieuciążliwych 
towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej  

 
Cały teren 
elementarny 

BI - 38 ZD - teren ogrodów 
działkowych. Przejściowo łąki. 
Istniejąca zabudowa do 
stopniowej likwidacji. 

 
30% 

3. R11 Mj, U – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami nieuciążliwymi 
towarzyszącymi zabudowie 
mieszkaniowej 

 
Z wyłączeniem 
działek nr 85 i 
88/14 

BI - 37 MNj – teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – do dalszego 
użytkowania z możliwością 
wprowadzenia uzupełnień. 
Istniejące usługi do 
zachowania. 

 
 

15% 

4. T1 U, Mj – teren zabudowy 
usługowej nieuciążliwej i 
zabudowy mieszkaniowej 

 
Cały teren 
elementarny 

A – 70 WZ – teren 
gospodarki wodnej. Przewiduje 
się realizację ujęcia wody. 
Przejściowo łąki. 

 
30% 

5. T2 U, P – teren zabudowy 
komercyjnej usługowej 

 
Cały teren 
elementarny 

A – 70 WZ - teren 
gospodarki wodnej. Przewiduje 
się realizację ujęcia wody. 
Przejściowo łąki. 

 
30% 

6. T3 US, UT – teren usług 
sportu, turystyki i rekreacji 

 
Z wyłączeniem 
działki nr 102/1 

BI – 38 ZD – teren ogrodów 
działkowych. Przejściowo łąki. 
Istniejąca zabudowa do 
stopniowej likwidacji. 

 
30% 

7. T4 Mj, U – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych 

 
Z wyłączeniem 
działki nr 107/3 

A – 70 WZ - teren 
gospodarki wodnej. Przewiduje 
się realizację ujęcia wody. 
Przejściowo łąki. 

 
30% 

8. U2 U, Mj – teren zabudowy 
usługowej nieuciążliwej z 
dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 
Cały teren 
elementarny 

A – 70 WZ - teren 
gospodarki wodnej. Przewiduje 
się realizację ujęcia wody. 
Przejściowo łąki. 

 
30% 

1. 2. 3. 4. 5. 
9. U4 U, Mj - teren zabudowy 

usługowej nieuciążliwej z 
dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 
Cały teren 
elementarny 

A – 70 WZ- teren 
gospodarki wodnej. Przewiduje 
się realizację ujęcia wody. 
Przejściowo łąki. 

 
30% 

10. W1 U, Mj - teren zabudowy 
usługowej nieuciążliwej z 
dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 
Cały teren 
elementarny 

A – 70 WZ - teren 
gospodarki wodnej. Przewiduje 
się realizację ujęcia wody. 
Przejściowo łąki. 

 
30% 
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5. Zobowiązuje się Zarząd Gminy w Policach do: 
1) Naniesienia na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Police granic obszaru objętego niniejszymi zmianami 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Police z 
informacją, że podstawę decyzji administracyjnych w obrębie tego obszaru 
stanowi niniejsza zmiana planu. 

2) Zamieszczenia stosownej informacji w tekście miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police. 

6. Zarząd Gminy w Policach oraz Burmistrz Gminy Police sprawują bieżący nadzór nad 
przestrzeganiem i realizacją ustaleń niniejszych zmian w planie. 

 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 

Wiceprzewodnicz ący Rady  
 

Stanisław Nazar 
 
 


