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UCHWAŁA Nr XLII/328/01 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 30 października 2001 r. 

w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego 

gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Sierakowo, Leśno Górne i 

Stare Leśno. *  

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. 

Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 

100, poz. 1085) oraz uchwały Nr XXII/147/95 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 

grudnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym 

zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części dotyczącej miejscowości: 

Sierakowo, Leśno Górne i Stare Leśno, oraz uchwały Nr XXXIV/265/01 z dnia 27 

lutego 2001 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 

w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części 

dotyczącej miejscowości: Sierakowo, Leśno Górne i Stare Leśno, Rada Miejska w 

Policach uchwala, co następuje: 

§  1. 1. Uchwala się zmiany w planie miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego gminy Police zatwierdzonym uchwałą Nr III/19/88 Rady Narodowej 

Miasta i Gminy w Policach z dnia 27 października 1988 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Police (Dz. Urz. Woj. 

Szczec. z 1989 r. Nr 1, poz. 5), podtrzymanym uchwałą Nr IX/77/90 Rady Gminy i 

Miasta w Policach z dnia 28 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1991 r. Nr 1, 

poz. 4). 

2. Zmiany obejmują teren w granicach obrębu geodezyjnego Sierakowo, z 

przeznaczeniem części terenów upraw polowych, łąk, pastwisk i terenów lasów na 

cele zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, usługowo-

produkcyjnej, przemysłowej, zakładu odzysku i składowania odpadów komunalnych, 

urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji i funkcji 

towarzyszących oraz na dolesienia. 

3. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku zmian w planie w skali 1:5.000 

stanowiącym załącznik (rysunek) nr 1 do niniejszej uchwały. 

§  2. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie: 

  1)  obszar objęty zmianami podzielony został na tereny elementarne, 

zgrupowane w cztery rejony, zgodnie z rysunkami zmian: 

a)  rysunek nr 1 w skali 1:5.000 obejmuje obręb geodezyjny Sierakowo, z 

wyłączeniem terenów opracowanych w skali 1:1.000 (rysunki nr 2, 3 i 4) w 

granicach oznaczonych w sposób opisany w legendzie. Obszar 
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przedstawiony na rys. nr 1 podzielony został na 19 terenów elementarnych, w 

tym 9 komunikacyjnych, 

b)  rysunek nr 2 w skali 1:1.000 obejmuje miejscowość Sierakowo w 

granicach oznaczonych w sposób opisany w legendzie. Obszar 

przedstawiony na rys. nr 2 podzielony został na 11 terenów elementarnych, w 

tym 4 komunikacyjne, 

c)  rysunek nr 3 w skali 1:1.000 obejmuje część miejscowości Leśno Górne w 

granicach oznaczonych w sposób opisany w legendzie. Obszar 

przedstawiony na rys. nr 3 podzielony został na 7 terenów elementarnych, w 

tym 3 komunikacyjne, 

d)  rysunek nr 4 w skali 1:1.000 obejmuje część miejscowości Leśno Górne w 

rejonie zespołu pałacowo - parkowego, w granicach oznaczonych w sposób 

opisany w legendzie. Obszar przedstawiony na rys. nr 4 podzielony został na 

6 terenów elementarnych, tym 2 komunikacyjne, 

  2)  dla wyodrębnienia terenów elementarnych sformułowano szczegółowe 

ustalenia obowiązujące dla całego terenu elementarnego zawarte w "Karcie 

terenu", 

  3)  w obrębie terenu elementarnego występować mogą szczególne 

ograniczenia z tytułu: 

- objęcia ochroną dóbr kultury, 

- położenia w zasięgu stref ochronnych ujęcia wody "Pilchowo", 

- położenia w strefie ponadnormatywnego oddziaływania Zakładu Odzysku i 

Składowania Odpadów Komunalnych (obszarze ograniczonego użytkowania). 

Wynikające z tych tytułów ograniczenia ustalone są w § 4 niniejszej uchwały, 

  4)  szczegółowe ustalenia zawarte w "Karcie terenu", łącznie z ustaleniami 

omówionymi w poprzednim podpunkcie, są jedynymi pełnymi ustaleniami 

odniesionymi do wyodrębnionych fragmentów przestrzeni, 

  5)  dla całego obszaru objętego zmianą ustalone zostały zasady obsługi w 

zakresie infrastruktury technicznej (§ 5 niniejszej uchwały), 

  6)  Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku zmian (załączniki nr 1, 2, 3, 

4 do niniejszej uchwały) oraz w tekście zmian w planie (§ 3 niniejszej uchwały) 

identyfikatorem cyfrowo-literowym (SYMBOL TERENU). Liczba oznacza kolejny 

numer terenu lub ulicy, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu lub 

klasyfikację funkcjonalną ulicy, 

  7)  załącznikom graficznym odpowiadają kolejno ustalenia tekstu zmian: 

rysunek nr 1 w skali 1: 5.000 - § 3 ust. 1 pkt 1÷19, 

rysunek nr 2 w skali 1: 1.000 - § 3 ust. 2 pkt 20÷30, 

rysunek nr 3 w skali 1: 1.000 - § 3 ust. 3 pkt 31÷37, 

rysunek nr 4 w skali 1: 1.000 - § 3 ust. 4 pkt 38÷43. 
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2. Ustala się następujący układ formalny ustaleń szczegółowych dla terenów 

elementarnych: 

  1)  dla każdego terenu elementarnego sporządzona została "Karta terenu" z 

oznaczeniem symbolu terenu, posiadająca jednolity układ formalny, segregujący 

treść ustaleń w 9-ciu punktach. 

Pełny układ "Karty terenu" obejmuje: 

SYMBOL TERENU 

1. Powierzchnia podana w hektarach. 

2. Granice terenu - przybliżony, słowny opis granic terenu elementarnego 

posługujący się nazwami ulic i innymi łatwymi do zidentyfikowania elementami 

topograficznymi. 

3. Ustalenia funkcjonalne. 

4. Ustalenia kompozycji i form zabudowy. 

5. Ustalenia zasad parcelacji. 

6. Ustalenia ekologiczne. 

7. Ustalenia dotyczące dóbr kultury. 

8. Ustalenia komunikacyjne. 

9. Ustalenia inżynieryjne. 

  2)  każde sformułowanie tekstowe w "Karcie terenu" oznaczone jest symbolem 

dwuliczbowym. Pierwsza liczba (liczby od 3 do 9) oznacza odpowiednie ustalenie 

zapisane w "Karcie terenu", druga liczba oznacza numer kolejnego zapisu 

danego ustalenia, 

  3)  brak zapisu w ustaleniach "Karty terenu" wyróżnionych liczbą od 4 do 9 

oznacza, że nie wprowadza się ustaleń, 

  4)  nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku 

zmian. 

3. Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku zmian w planie: 

  1)  rysunki nr 1, 2, 3 i 4 w skali kolejno 1:5.000, 1:1.000, 1:1.000 i 1:1.000 są 

integralną częścią zmian i stanowią kolejno załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej 

uchwały, 

  2)  każdy teren elementarny jest wyodrębniony na rysunku zmian i oznaczony 

symbolem zgodnym z odpowiednią "Kartą terenu", 

  3)  każde ustalenie przedstawione na rysunku zmian znajduje odpowiednie 

odwzorowanie w ustaleniach "Karty terenu", 

  4)  wszystkie symbole graficzne użyte w rysunku zmian zostały opisane w 

legendzie do rysunku zmian, 
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  5)  obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne na 

rysunku zmian: 

- linie rozgraniczenia terenów elementarnych (o różnym przeznaczeniu bądź o 

różnych zasadach zagospodarowania), 

- nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy. 

  6)  zagospodarowanie wewnętrzne kwartałów jest orientacyjne. 

§  3. 1. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie 

rysunku nr 1: 

1) SYMBOL TERENU: 1 NU 1. Powierzchnia terenu (ha): 14,60 

 
2. Granice terenu 

Leśno Górne: granica opracowania, zieleń leśna, droga Leśno 

Górne - Stare Leśno. 

 
3. Ustalenia funkcjonalne 3.1. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych. 

 
4. 

Ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 

6. Ustalenia ekologiczne 

6.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych: 

      - wykonanie szczelnego zabezpieczenia przed odciekami oraz 

systemu drenażowego dla ich odbioru, 

 
     - budowa zbiorników pośrednich dla gromadzenia odcieków, 

ścieków + mycia i dezynfekcji ścieków socjalno-bytowych z 

wywozem do oczyszczalni ścieków. 

      Po realizacji systemu kanalizacyjnego obejmującego Leśno 

Górne odprowadzenie ścieków i odcieków do sieci. 

 
6.2. Ochrona powietrza atmosferycznego: 

 
     - zainstalowanie na wysypisku systemu drenażu gazowego, 

 
     - wprowadzenie pasa zieleni ochronnej, 

 
     - systematyczne przysypywanie świeżych odpadów warstwą 

gruntu; zraszanie powierzchni wysypiska celem ochrony 

przed emisją zanieczyszczeń pyłowych i mikrobiologicznych. 

 
6.3. Ochrona przed hałasem: 

      - odpowiedni dobór sprzętu i urządzeń o charakterystyce 

akustycznej       utrzymującej dopuszczalne normy głośności. 

 
6.4. Ochrona powierzchni ziemi: 

 
     - rekultywacja wypełnionych kwater - kierunek leśny, 

      - rekonstrukcja, restrukturalizacja krajobrazu oraz szaty 

roślinnej po       zakończeniu eksploatacji. 

 
6.5. Ponadnormatywne oddziaływanie zakładu (wyznaczony 

obszar ograniczonego użytkowania ) może objąć tereny 

sąsiednie - granica obszaru jest teoretyczna, ostateczne 
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określenie nastąpi po     przeprowadzeniu badań w trakcie 

eksploatacji zakładu. 

 
7. 

Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta     strefą W III 

ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych - obowiązują ustalenia wg § 4, ust. 1, pkt 1a. 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Droga dojazdowa do zakładu od drogi powiatowej 01 DP 

Police - Siedlice -  Pilchowo (wjazd przed Leśnem Górnym). 

 

9. Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Istniejąca stacja transformatorowa 15 / 0,4 kV - do 

zachowania. 

 9.2. Przebieg (patrz rysunek zmian) linii elektroenergetycznej SN - 

do zachowania. 

 
9.3. Projektowana przepompownia ścieków. 

 9.4. Pozostałe zasady w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 

5. 

 

2) SYMBOL TERENU: 2 U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 4,0 

 
2. Granice terenu 

Leśno Górne : dolesienia w rejonie Z.O.i S.O.K., zieleń leśna, grunty rolne, 

droga dojazdowa 05 DD. 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Działalność gospodarcza usługowo- produkcyjna. 

 
3.2. Przetwórstwo i przeróbka surowców wtórnych. 

 
3.3. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 50% działki. 

  
4.3. Wysokość zabudowy - do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m w kalenicy). 

  4.4. Preferowane dachy, wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 

głównych 220÷300. 

  
4.5. Nieprzekraczalne linie zabudowy od granic działki - 5,0 m. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 0,2 ha. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie 

ponadnormatywnego oddziaływania Zakładu Odzysku i Składowania 

Odpadów Komunalnych (obszarze ograniczonego użytkowania) w 

Leśnie Górnym - obowiązują ustalenia wg § 4, ust. 1, pkt 3. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 20% pow. działki. 

 6.3. Konieczne wydzielenia zielenią wysoką i niską wzdłuż granic 

poszczególnych działek. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują 

ustalenia wg § 4, ust. 1, pkt 1a. 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działki, w wielkości dostosowanej do 

programu gospodarczego. 
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9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 
9.2. Projektowana przepompownia ścieków. 

 
9.3. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów infrastruktury tech. w/g § 5. 

 

3) SYMBOL TERENU: 3 U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 5,2 

 
2. Granice terenu Leśno Górne: istniejąca droga gruntowa, grunty rolne, droga dojazd. 05 DD. 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 

 
3.2. Przetwórstwo i przeróbka surowców wtórnych. 

 
3.3. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 50% działki. 

  
4.3. Wysokość zabudowy - do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m w kalenicy). 

  4.4. Preferowane dachy, wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 

głównych 220÷ 300. 

  
4.5. Nieprzekraczalne linie zabudowy od granic działki - 5,0 m. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Minimalna powierzchnia działki - 0,2 ha. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona     w strefie 

ponadnormatywnego oddziaływania Zakładu Odzysku i Składowania 

Odpadów Komunalnych (obszarze ograniczonego użytkowania) w 

Leśnie Górnym - obowiązują ustalenia wg § 4, ust. 1, pkt 3. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 20% pow. działki. 

 6.3. Konieczne wydzielenia zielenią wysoką i niską wzdłuż granic 

poszczególnych działek 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian ) objęta strefą W III ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia wg § 4, ust. 

1, pkt. 1a. 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działki w wielkości dostosowanej do 

programu  gospodarczego. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 
9.2. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów infrastruktury tech. w/g § 5. 

 

4) SYMBOL TERENU: 4 RPO 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,20 

 
2. Granice terenu 

Leśno Górne: droga powiatowa 01 DP, zieleń leśna, zespół pałacowo - 

parkowy, istniejąca zabudowa mieszkaniowa. 



Dz. Urzęd. Zacho.2001.48.1313 z dnia 2001.12.07; Status: Akt obowiązujący; Wersja od: 27 maja 2007 r. 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Gospodarstwo rolne. 

 3.2. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie do obsługi 

funkcji 3.1. (do potrzeb właścicieli lub użytkowników terenu). 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zespół zabudowy gospodarczej. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki. 

  
4.3. Wysokość zabudowy: 

  
     - gospodarczej - 1,5 kondygnacji (do 9,5 m w kalenicy) 

  
     - mieszkaniowej - do 2,5 kondygnacji (do12,5 m w kalenicy). 

  
4.4. Dachy symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych: 

  
     - zabudowy gospodarczej - 220 ÷ 300 

  
     - zabudowy mieszkaniowej - 220 ÷ 400. 

  
4.5. Nieprzekraczalne linie zabudowy - 10,0 m od granic terenu. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Minimalna powierzchnia działki - 1,0 ha. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnych działki. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. działki. 

 6.3. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za  wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) objęty strefą konserwatorską "K" 

ochrony  krajobrazu - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1d. 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Dopuszcza się obsługę terenu dojazdem od drogi powiatowej 01 DP. 

 
8.2. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 

5) SYMBOL TERENU: 5 MR 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,80 

 
2. Granice terenu Leśno Górne: droga powiatowa 01 DP, grunty rolne. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Powierzchnia zabudowy do 30% działki. 

 
i form zabudowy 

4.2. Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kondygnacji     (do 9,5 m do 

kalenicy). 

  4.3. Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 

głównych 350 ÷ 450. 
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4.4. Nieprzekraczalne linie zabudowy: 

       - dla rozbudowy budynków istniejących - po frontach istniejącej 

zabudowy, 

  
     - dla nowej zabudowy - 20,0 m od linii rozgraniczenia drogi 01 DP. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
6.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% powierzchni działki. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 
9.2. Projektowana przepompownia ścieków. 

 

6) SYMBOL TERENU: 6 NU/ZL 1. Powierzchnia terenu (ha): 24,0 

 
2. Granice terenu 

Sierakowo (teren położony na południe od drogi powiatowej 01 DP) : zieleń 

leśna, granice obrębu Sierakowo (opracowania). 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych. 

 
3.2. Eksploatowana kwatera Nr 4 do rekultywacji po roku 2000. 

 
3.3. Kierunek rekultywacji - leśny. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Odgazowywanie wysypiska z wykorzystaniem  biogazu do celów 

energetycznych. 

 6.2. Gromadzenie odcieków z wysypiska w zbiornikach retencyjnych i 

wywożenie do  oczyszczalni ścieków. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Dojazd z drogi 01 DP drogą wewnętrzną. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
- 

 

7) SYMBOL TERENU: 7 NU/ZL 1. Powierzchnia terenu (ha): 8,25 

 
2. Granice terenu Sierakowo: droga powiatowa 01 DP, droga dojazdowa 08 KD, zieleń leśna 
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3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych. 

 
3.2. Kierunek rekultywacji - leśny. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Odgazowanie wysypiska z wykorzystaniem biogazu do celów 

energetycznych. 

 6.2. Gromadzenie odcieków z wysypiska w zbiornikach retencyjnych i 

wywożenie do oczyszczalni ścieków. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

     - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1a. 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
- 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 
9.2. Istniejące linie SN do zachowania. 

 
9.3. Istniejąca stacja transformatorowa 15 / 0,4 kV - do zachowania. 

 

8) SYMBOL TERENU: 8 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,18 

 
2. Granice terenu Sierakowo: ulica dojazdowa 08 KD, zieleń leśna, grunty rolne. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 

  
4.3. Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m w kalenicy). 

  4.4. Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci 

głównych 30÷ 400. 

  4.5. Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 08 KD - 5,0 

m. 

 

5. 
Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej 08 KD. 

 5.2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1.000 m2, za 

wyjątkiem parcel powstałych w wyniku przeprowadzenia ulicy 08 KD. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej -  min. 50% pow. działki. 

 6.3. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 
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7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (dawna rządcówka) -     

obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 1, pkt 1e. 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 

9) SYMBOL TERENU: RL 1. Powierzchnia terenu (ha): 954,80 

 
2. Granice terenu 

Lasy w granicach opracowania rysunku nr 1 wraz z uzupełniającymi 

użytkami rolnymi i naturogenicznymi. 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Lasy ochronne. 

 
3.2. Dopuszcza się zagospodarowanie rekreacyjno- turystyczne. 

 
3.3. Osada leśna: Stare Leśno - do zachowania. 

 

3.4. Dopuszcza się dolesienia na gruntach rolnych o niskiej przydatności 

rolniczej z wyłączeniem rejonów występowania gatunków zagrożonych 

w/g Czerwonej Listy Zwierząt (patrz rysunek zmian) oraz obszarów z 

punktu 6.3. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów z punktów 3.2. i 3.3. oraz 

terenów rolnych niskich klas bonitacyjnych w rejonie Starego Leśna. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony zasobowej 

ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 2. 

 

6.2. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona     w strefie 

ponadnormatywnego oddziaływania Zakładu Odzysku i Składowania 

Odpadów Komunalnych (obszarze ograniczonego użytkowania) w 

Leśnie Górnym - obowiązują ustalenia wg § 4, ust. 1, pkt 3. 

 

6.3. Śródleśne podmokłe obniżenia, torfowiska, mszary, trzęsawiska (użytki 

naturogeniczne) - do zachowania jako tereny występowania cennych 

gatunków roślin i zwierząt oraz retencjonowania wód, obowiązuje zakaz     

zalesiania tych terenów. 

 6.4. Obowiązuje ochrona pomnika przyrody - dębu im. "Bogusława" przy 

drodze gminnej 03 DG (patrz: rysunek zmian). 

 
6.5. Cieki wodne (patrz rysunek zmian) do zachowania i ochrony. 

 

7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują 

ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1a. 

 
7.2. Część terenu w rejonie Starego Leśna i Zakładu Odzysku i Składowania 

Odpadów Komunalnych (patrz rysunek zmian) objęta strefa "K" 

ochrony krajobrazu - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1d. 

 7.3. Na terenie Starego Leśna obiekt w ewidencji konserwatorskiej 

(leśniczówka) - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust 1, pkt 1 e. 
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8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Trasy szlaków turystycznych (patrz rysunek zmian). 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 9.2. Przebieg (patrz rysunek zmian) linii energetycznych NN, WN, SN - do 

zachowania. 

 
9.3. Istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV - do zachowania. 

 
9.4. Wzdłuż drogi 01 DP (na odcinku od skrzyżowania w m. Leśno Górne do 

granicy opracowania w kierunku Polic) istniejąca linia 

telekomunikacyjna do zachowania. 

 9.5. Wzdłuż 01 DP (na odcinku j. w.) projektowany gazociąg średniego 

ciśnienia. 

 

10) 
SYMBOL 

TERENU: 
RP, RZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 125,50 

 
2. Granice terenu Użytki rolne w granicach opracowania - rysunku nr 1 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Uprawy polowe, łąki i pastwiska. 

 
3.2. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową z możliwością lokalizacji usług     

nieuciążliwych w sąsiedztwie zabudowy 5 MR oraz uzupełnienia ciągu 

zabudowy 16 MJ,U do 06 KR. 

 
3.3. Dopuszcza się lokalizację siłowni wiatrowych z zachowaniem 

odpowiednich odległości nie powodujących uciążliwości w stosunku do 

sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

 

3.4. Konieczne dolesienia w strefie ponadnormatywnego oddziaływania 

Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 

oraz w odległości min. 100 m od granic terenów zrekultywowanych 

wysypisk odpadów komunalnych 4 NU/ ZL i 5 NU/ ZL, z wyjątkiem 

terenu 9 U,P. 

 
3.5. Dopuszcza się inne dolesienia, nie oznaczone na rysunku zmian, na 

gruntach o niskiej przydatności rolniczej przyległych do kompleksów 

leśnych z wyłączeniem terenów z pkt 6.2. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 

i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obszarów z pkt 3.2. 

 4.2. Część terenu (patrz rys. zmian) w obszarze pasma widokowego. Zakaz 

zalesiania od ul. 11 KL do rzędnej 80 m. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) położona w strefie 

ponadnormatywnego oddziaływania Zakładu Odzysku i Składowania 

Odpadów Komunalnych (obszarze ograniczonego użytkowania) w 

Leśnie Górnym - obowiązują ustalenia wg § 4, ust. 1, pkt 3. 

 

6.2. Śródpolne oraz przyległe do kompleksów leśnych podmokłe obniżenia, 

torfowiska, mszary, trzęsawiska (użytki naturogeniczne) - do 

zachowania jako tereny występowania cennych gatunków roślin i 

zwierząt oraz     retencjonowania wód, obowiązuje zakaz zalesiania. 

 
6.3. Istniejące obszary lasów do zachowania. 
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7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta     strefą W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują 

ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1a. 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
- 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Przebieg (patrz rysunek zmian) linii energetycznej SN - do zachowania. 

 
9.2. Istniejące stacje transformatorowe 15 / 0,4 kV - do zachowania. 

 
9.3. Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej. 

 
9.4. Projektowany rurociąg tłoczny ścieków. 

 
9.5. Projektowana stacja transformatorowa 15 / 0,4 kV. 

 

11) SYMBOL TERENU: 01 DP 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,22 

 
2. Granice terenu 

Droga powiatowa nr 41415 (Pilchowo - Siedlice - Police). Odcinek między 

rys. nr 2 i 3 oraz od rys. nr 3 do płn. granicy opracowania. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Droga klasy zbiorczej. Istniejąca droga powiatowa. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szer. w liniach rozgraniczenia zmienna - 10,0 ÷ 15.0 m - w/g rys. 

zmian. 

 
8.2. Przekrój poprzeczny drogowy: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
- 

 

12) SYMBOL TERENU: 02 DG 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,80 

 
2. Granice terenu Droga gminna nr 4114004 Bartoszewo - Stare Leśno. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Droga klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 
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6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Część drogi (patrz rysunek zmian) położona w strefie W III 

ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - 

obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1a 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - 10,0 ÷ 20,0 m. - w/g 

rysunku zmian. 

 
8.2. Przekrój poprzeczny drogowy: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
- 

 

13) SYMBOL TERENU: 03 DG 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,50 

 
2. Granice terenu Droga gminna nr 4114002 Leśno Górne - Przęsocin 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Droga klasy dojazdowej. Istniejąca droga  gminna. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m. 

 
8.2. Przekrój poprzeczny drogowy: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 
8.3. Trasa rowerowa lokalna. 

 
8.4. Wzdłuż części drogi (patrz rys. zmian) przebieg szlaku turystycznego. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
- 

 

14) SYMBOL TERENU: 04 DS 1. Powierzchnia terenu (ha): 5,89 

 
2. Granice terenu 

Projektowana obwodnica zach. m. Szczecina (w/g koncepcji B.S. i P.R.P.W. 

w Szczecinie -1991 r. - aktualizacja luty 2000r.). 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Drogowe obejście Szczecina. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i 

form zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 
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6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia 40,0 m z zastrzeżeniem pkt-u 8.2. 

 8.2. Dopuszcza się korektę szerokości pasa rozgraniczenia drogi po 

jednoznacznym przesądzeniu klasy i kategorii drogi. 

 
8.3. Wzdłuż części drogi (patrz rys. zmian) przebieg szlaku turystycznego. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
9.1. Możliwość przeprowadzenia sieci uzbrojenia technicznego. 

 

15) SYMBOL TERENU: 05 DD 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,04 

 
2. Granice terenu 

Droga dojazdowa do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów 

Komunalnych 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Droga klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - 10,0 ÷ 20,0 m - w/g 

rysunku zmian. 

 8.2. Przekrój poprzeczny drogowy: - 1 jezdnia, w tym 2 pasy ruchu z 

zastrzeżeniem pkt-u  8.3. 

 
8.3. Dopuszcza się 1 pas ruchu z " mijankami". 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Istniejący i projektowany wodociąg. 

 
9.2. Projektowana kanalizacja tłoczna i kanalizacja grawitacyjna. 

 
9.3. Istniejąca linia kablowa SN. 

 

16) SYMBOL TERENU: 06 KR 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,86 

 
2. Granice terenu Droga gruntowa (częściowo leśna) Sierakowo - Leśno Górne. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Ścieżka rowerowa lokalna. Projektowany gminny ciąg publiczny. 
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4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szer. w liniach rozgraniczenia zmienna w/g rys. zmian - min. 5,0m. 

 8.2. Trasa lokalnej ścieżki rowerowej - minimalna szerokość 

dwukierunkowej jezdni rowerowej 2,0 m. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Istniejący wodociąg - do zachowania. 

 
9.2. Istniejąca hydrofornia - do zachowania. 

 
9.3. Projektowana kanalizacja sanitarna. 

 
9.4. Projektowany gazociąg średniego ciśnienia. 

 

17) SYMBOL TERENU: 11 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,55 

 
2. Granice terenu 

Dojazd do Leśna Górnego (odcinek od terenów osiedlowych do Z.O. i 

S.O.K.) 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia - 20,0 m. 

 
8.2. Przekrój poprzeczny drogowy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
9.2. Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 
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18) SYMBOL TERENU: 10a KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,21 

 
2. Granice terenu 

Połączenie drogowe Pilchowo - Sierakowo, stanowiące część ulicy 

lokalnej w obrębie Pilchowo - poza granicą opracowania. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych i kolidującego z funkcją 3.1. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 

Ustalenia 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia: 

 
komunikacyjne      - w granicach opracowania, zmienna - do 6,0 m w/g rys. zmian, 

  
     - poza granicą opracowania, zmienna 14,5 ÷ 15,0 m. 

  
8.2. Przekrój poprzeczny: 

  
     - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy, 

  
     - chodniki obustronne. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
9.2. Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 

 

19) SYMBOL TERENU: 33 DW 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,08 

 
2. Granice terenu Droga wojewódzka nr 115 (Pilchowo - Tanowo). 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Droga klasy głównej. Poszerzenie drogi wojewódzkiej istniejącej poza 

granicą opracowania (obręb Pilchowo). 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Część drogi (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony zasobowej 

ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 2. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia - w granicach opracowania - 3,5 m 

(łącznie 25,0 m). 
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9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
- 

2. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie 

rysunku nr 2: 

20) SYMBOL TERENU: 9 U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,47 

 
2. Granice terenu Sierakowo: ulica 08 KD, zieleń wysoka 10 ZI 

 

3. Ustalenia funkcjonalne 

3.1. Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 

 
3.2. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

 

4. 

Ustalenia kompozycji 4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki. 

  
4.3. Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacji (do 9,5 m w kalenicy). 

  
4.4. Postulowane dachy symetryczne, kąt nachylenia połaci 

głównych 220 ÷ 300, ustawienie szczytowe względem ulicy 08 

KD - odcinek wschodni, kalenicowe - odcinek północny. 

  
4.5. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 

       - od linii rozgraniczenia ul. 08 KD - 5,0 ÷ 17,0 m - w/g rys. 

zmian 

  
     - od terenu zieleni wysokiej 10 ZI - 10,0  m. 

 

5. 
Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej 

działki do ulicy publicznej 08 KD. 

 
5.2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1.600 m2. 

 

6. Ustalenia ekologiczne 

6.1. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć 

granic własnej działki. 

 6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. 

działki. 

 6.3. Wzdłuż skarpy (patrz rysunek zmian) konieczny pas zieleni 

izolacyjnej szer. min. 10,0 m. 

 
7. 

Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 

9. Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 9.2. Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej 

o pow. do 30 m2. 

 9.3. Dopuszcza się pozostawienie napowietrznej linii 

elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. 

 

21) SYMBOL TERENU: 10 ZI 1. Powierzchnia terenu (ha): 4,25 

 
2. Granice terenu Sierakowo: lasy i zadrzewienia między terenami 9 U,P i 14 U,P. 
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3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Zieleń izolacyjna wysoka na bazie fragmentów istniejących lasów i 

zadrzewień z uzupełnieniami. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
- 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej o 

pow. do 30 m2 (projektowana przepompownia ścieków - patrz 

rysunek zmian). 

 9.2. Dopuszcza się pozostawienie napowietrznej linii 

elektroenergetycznej i     telekomunikacyjnej. 

 
9.3. Istniejąca stacja transformatorowa 15 / 0,4kV - do zachowania. 

 

22) SYMBOL TERENU: 11 U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,05 

 
2. Granice terenu Sierakowo: zieleń wysoka 10 ZI, ulica 08 KD, teren istniejących kurników. 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 

 
3.2. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 

  
4.3. Wysokość zabudowy - do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m w kalenicy). 

  
4.4. Dachy symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22°÷30°. 

  
4.5. Nieprzekraczalna linia zabudowy (patrz rys. zmian) od: 

  
     - linii rozgraniczenia ul. 08 KD oraz pasma zieleni izolacyjnej - 10,0 m. 

  
     - od terenu zieleni wysokiej 10 ZI - 10,0 m. 

 

5. 
Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja terenu na max. 2 działki z zachowaniem dostępu do ul. 08 

KD. 

 
5.1. Minimalna powierzchnia działki - 4.000 m2. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnej działki. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 
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6.3. Drzewostan wzdłuż rowu - do zachowania 

 6.4. Wzdłuż płn. granicy terenu w rejonie stacji transformatorowej 

konieczny pas zieleni izolacyjnej szer. min. 15,0 m. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 9.2. Dopuszcza się pozostawienie napowietrznej linii elektroenergetycznej 

i     telekomunikacyjnej. 

 

23) SYMBOL TERENU: 12 RPZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 3.86 

    

 
2. Granice terenu 

Sierakowo: ulica 08 KD, granica opracowania obrębu Sierakowo, teren 13 

U,P. 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Ośrodek produkcji zwierzęcej (istniejąca ferma drobiu). 

 3.2. Dopuszcza się prowadzenie innej działalności usługowo - produkcyjnej 

nie kolidującej z funkcją 3.1. 

 3.3. Dopuszcza się przekształcenie ośrodka na inny rodzaj działalności 

gospodarczej. 

 
3.4. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zabudowa wolno stojąca (zespół zabudowy). 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 

  
4.3. Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 10,5 m w kalenicy). 

  
4.4. Nieprzekraczalna linia zabudowy - patrz rys. zmian. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja terenu na max. 3 działki o minimalnej powierzchni 1,0 ha, z     

zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki do ul. 08 KD lub ulicy 

poza płd.-zach. granicą opracowania. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Uciążliwość działalności nie może  przekraczać granic własnej działki. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 

 6.3. Wzdłuż płd. i płd.- wsch. granicy działki konieczny pas zieleni izolacyjnej 

o szer.  min. 10 m. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 
9. 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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 Ustalenia 

inżynieryjne 

9.2. Dopuszcza się pozostawienie napowietrznej linii elektroenergetycznej i     

telekomunikacyjnej. 

 
9.3. Istniejąca stacja transformatorowa 15 / 0,4 kV - do zachowania. 

 

24) SYMBOL TERENU: 13 U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,13 

 
2. Granice terenu Sierakowo: ulice 07 KL, 09 KD, teren istniejących kurników. 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 

 
3.2. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 50% pow. działki. 

  
4.3. Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji (do 12,5 m w kalenicy). 

  
4.4. Dachy symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 220÷ 300. 

  
4.5. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia: 

  
     - ul. 08 KD - 7,0 m 

  
     - ul. 07 KD - 15,0 m. 

 

5. 
Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki do ulicy 

09 KD lub  07 KL. 

 
5.2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki - 2.800 m2. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnej działki. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznej czynnej - min. 30% pow. działki. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 9.2. Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej o pow. 

do 30 m2. 

 

25) SYMBOL TERENU: 14 U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,77 

 
2. Granice terenu 

Sierakowo: droga powiatowa 01 DP, ulice 07 KL, 09 KD, zieleń wysoka 10 

ZI. 

 
3. 3.1. Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 
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 Ustalenia 

funkcjonalne 

3.2. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie do 

obsługi funkcji 3.1. (do potrzeb właścicieli lub użytkowników terenu). 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 

  4.3. Wysokość nowej zabudowy - do 2,5  kondygnacji (do 12,5 m w 

kalenicy). 

  
4.4. Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22°÷30°. 

  
4.5. Nieprzekraczalne linie zabudowy: 

  
     - od linii rozgraniczenia ul. 09 KD - 7,0  ÷ 10,0 m, - w/g rys. zmian, 

  
     - ciągu pieszo-jezdnego - w/g rysunku zmian, 

  
     - drogi 01 DP - 20,0 ÷ 40,0 m. - w/g  rysunku zmian, 

  
     - od granic zieleni wysokiej 10 ZI - 10,0 m. 

 

5. 
Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki do ulicy 

publicznej 09 KD. 

 
5.2. Wydzielenie ciągów pieszo-jezdnych wg rysunku zmian, 

 
5.3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 2.200 m2. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnej działki. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 

 6.3. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 

 6.4. Wzdłuż płd.- wsch. granicy terenu konieczny pas zieleni izolacyjnej o 

szerokości 10,0 ÷ 30,0 m. (patrz rysunek zmian). 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

R 

Ustalenia 8.1. Dojazdy do działek z ul. 07 KD lub 09 KD. 

 
komunikacyjne 8.2. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 
9.2. Lokalizacja stacji transformatorowej 15 / 04 kV. 

 9.3. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów infrastruktury technicznej o 

powierzchni do 30 m2. 

 

26) SYMBOL TERENU: 15 U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,45 

 
2. Granice terenu Sierakowo: droga powiatowa 01 DP, ulica 07 KL, granica opracowania. 
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3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 

   3.2. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie do obsługi 

funkcji 3.1. (do potrzeb właścicieli lub użytkowników terenu). 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

  
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki. 

  
4.3. Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m w kalenicy), 

na 30% powierzchni rzutu zabudowy dopuszcza się 2,5 kondygnacji 

(12,5 m w kalenicy). 

  
4.4. Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych - 22°÷30°. 

  
4.5. Nieprzekraczalne linie zabudowy: 

  
     - od linii rozgraniczenia ulicy 07 KL - 10,0m, 

  
     - od drogi 01 DP - 20,0 m 

  
     - od granicy obrębu Sierakowo - 10,0 m. 

  
4.6. Zakaz zabudowy szczytu wzniesienia. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja terenu na max. 2 działki o min. pow. - 0,7 ha, z 

zachowaniem dostępu do ul. 07 KL. 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Uciążliwość prowadzonej działalności nie  może przekroczyć granic 

własnej działki. 

   
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej -  min. 30% pow. działki. 

 6.4. Wzdłuż płd. granicy terenu konieczny pas zieleni izolacyjnej o szer. 

min. 10,0 m. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. Ustalenia 8.1. Dojazdy do działek z ul. 07 KD lub 09 KD. 

  
komunikacyjne 8.2. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury  technicznej w/g § 5. 

   9.2. Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej o pow. do 

30 m2. 

 

27) SYMBOL TERENU: 01 DP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,72 

 
2. Granice terenu 

Droga powiatowa nr 41415 (Pilchowo - Siedlice - Police). Odcinek od 

granicy z obrębem Pilchowo do płn. granicy rys. nr 2. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Droga klasy zbiorczej. Istniejąca droga powiatowa. 
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4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - 12,0 ÷ 15,0 m (w/g rys. 

zmian). 

 
8.2. Przekrój poprzeczny drogowy: 

 
     - 1 jezdnia, 

 
     - 2 pasy ruchu. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
- 

 

28) SYMBOL TERENU: 07 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,37 

 
2. Granice terenu Projektowana ulica lokalna (dojazd z DP 41415 w rejon "kurników"). 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia - 17,0 m. 

 8.2. Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, każdy o szerokości 

min. 3,0 m. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

29) SYMBOL TERENU: 08 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,07 

 
2. Granice terenu Obecny dojazd do Sierakowa. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga  gminna. 
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4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - 12,0 ÷ 18,0 m w/g rys. 

zmian, z zastrzeżeniem pkt-u 8.2. 

 
8.2. Dopuszcza się niezbędne zawężenie linii rozgraniczenia (do min. 10,0 

m) ze względu na istniejące zainwestowanie (przepust drogowy, 

magazyn). 

 
8.3. Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, chodnik. 

 8.4. Ze względu na drzewostan i parametry obecnego dojazdu budowa 

odcinka drogi po nowej trasie w rejonie zrekultywowanego wysypiska. 

 
8.5. Trasa rowerowa lokalna Police - Leśno Górne - Przęsocin. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
9.2. Lokalizacja słupowej stacji transformatorowej 15 / 04 kV. 

 9.3. Dopuszcza się napowietrzne linie energetyczne SN i 

telekomunikacyjne. 

 

30) SYMBOL TERENU: 09 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,37 

 
2. Granice terenu Dojazd od ulicy 07 KL do terenów działalności gospodarczej. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Wewnętrzna ulica klasy dojazdowej typu "siegacz" 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia - zmienna 10,0 ÷ 12,0 m. - w/g 

rys. zmian. 

 
8.2. Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia - 2 pasy ruchu. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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3. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie 

rysunku nr 3: 

31) SYMBOL TERENU: 16 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,83 

 
2. Granice terenu Leśno Górne: ulica 11 KL, skwer zieleni urządzonej 17 ZP. 

 
3. Ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 

 

4. 

Ustalenia kompozycji 4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 

  4.3. Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m w 

kalenicy). 

  4.4. Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 

nachylenia połaci głównych 30°÷ 40°. 

  4.5. Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgranicz. ul. 11 

KL- 10,0 m. 

 

5. 
Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej 

działki do ulicy publicznej 11 KL. 

 5.2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1.000 

m2. 

 

6. Ustalenia ekologiczne 

6.1. Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. 

działki. 

 6.3. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem 

cięć sanitarnych. 

 
7. 

Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
- 

 
8. Ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 

9. Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wg § 

5. 

 9.2. Dopuszcza się przebieg liniowych elementów infrastruktury 

technicznej. 

 

32) SYMBOL TERENU: 17 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,27 

 
2. Granice terenu 

Leśno Górne: droga powiatowa 01 DP, ulica lokalna 11 KL, teren 4 

RPO. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o 

charakterze publicznym: skwer. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zakaz zabudowy. 

 
i form zabudowy 4.2. Konieczne atrakcyjne elementy małej architektury. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Zakaz parcelacji. 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 
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 6.2. Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną 

gatunkowo wysoką i niską zielenią ozdobną. 

 
7. 

Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Zakaz parkowania. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
- 

 

33) SYMBOL TERENU: 18 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,35 

 
2. Granice terenu Leśno Górne: droga powiatowa 01 DP, ulica lokalna 11 KL 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Zieleń urządzona o charakterze publicznym: grupa drzew o 

charakterze pomnikowym. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Zakaz parcelacji. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Konieczna ochrona grupy drzew - dębów i buków uznanych za 

pomniki przyrody. 

 6.2. Zakaz wycinki innego wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Teren objęty strefą "K" ochrony krajobrazu - obowiązują ustalenia 

w/g § 4, ust. 1, pkt 1 d. 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Zakaz parkowania. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
9.1. Przebieg liniowych urządzeń infrastruktury - do zachowania. 

 

34) SYMBOL TERENU: 19 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,56 

 
2. Granice terenu Leśno Górne: ulica 11 KL, gospodarstwo rolne 4 RPO 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 
4.1. Zabudowa wolno stojąca. 

 
i form zabudowy 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 

  
4.3. Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5 m w kalenicy). 

  4.4. Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 

połaci głównych 300÷ 400, ustawienie szczytowe względem ul. 11 KL. 

  
4.5. Nieprzekraczalne linie zabudowy: 

  
     - od linii rozgraniczenia ulicy 11 KL - 10,0 m, 
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     - od granicy terenu 18 ZP - 10,0 m. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Zakaz wtórnych podziałów działek. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. działki. 

 6.3. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 

Ustalenia 8.1. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 
komunikacyjne 

8.2. Wzdłuż płn.-zach. granicy terenu należy pozostawić istniejący dojazd 

do terenów sąsiednich. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 9.2. Dopuszcza się przebieg liniowych elementów infrastruktury 

technicznej. 

 

35) SYMBOL TERENU: 01 DP 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,03 

 
2. Granice terenu 

Droga powiatowa nr 41415 (Pilchowo - Siedlice - Police). Odcinek od 

granicy z obrębem Siedlice do rys. nr 4. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Droga klasy zbiorczej. Istniejąca droga powiatowa. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych i kolidującego z funkcją 3.1 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna  - 10,0 ÷ 45,0m. - w/g 

rysunku zmian, z zastrzeżeniem pkt-u 8.2. 

 8.2. Dopuszcza się zawężenie linii rozgraniczenia po wykonaniu projektu     

realizacyjnego dotyczącego korekty łuku poziomego. 

 
8.3. Przekrój poprzeczny drogowy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Przebieg liniowych urządzeń infrastruktury technicznej - do 

zachowania. 

 

36) SYMBOL TERENU: 03 DG 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,01 
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2. Granice terenu 

Droga gminna nr 4114002 Leśno Górne - Przęsocin. Odcinek przy Leśnie 

Górnym. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Droga klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia - min.  8,0 m. 

 
8.2. Przekrój poprzeczny drogowy: 1 jezdnia - 2  pasy ruchu. 

 
8.3. Trasa rowerowa lokalna. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
- 

 

37) SYMBOL TERENU: 11 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,23 

 
2. Granice terenu 

Droga dojazdowa do Leśna Górnego. Odcinek od 01 DP do granicy rys. 

nr 3 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga  gminna. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji l form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych i kolidującego z funkcją 3.1. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - 8,0 ÷ 18,0 m. - w/g 

rysunku zmian. 

 
8.2. Przekrój poprzeczny: 1 jezdnia - 2 pasy ruchu - chodnik. 

 
8.3. Trasa rowerowa lokalna. 

 
9. 

Ustalenia 

inżynieryjne 
9.1. Możliwość podstawowego uzbrojenia miejskiego . 

4. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie 

rysunku nr 4: 
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38) SYMBOL TERENU: 20 U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,32 

 
2. Granice terenu 

Leśno Górne: ulica 11 KL, zespół pałacowo - parkowy 20 U + 

ZP. 

 

3. Ustalenia funkcjonalne 

3.1. Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 

 
3.2. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną 

wyłącznie do obsługi funkcji 3.1. (do potrzeb właścicieli lub 

użytkowników terenu). 

 
4. 

Ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 

4.1. Zakaz zmiany formy, skali, charakteru i kompozycji 

zabudowy. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Zakaz parcelacji. 

 

6. Ustalenia ekologiczne 

6.1. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może 

przekraczać granic własnej działki. 

 6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. 

działki. 

 6.3. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem 

cięć sanitarnych. 

 
7. 

Ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 

7.1. Teren objęty strefą "B" ochrony  konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1c. 

 
8. ustalenia komunikacyjne 8.1. Parkowanie w granicach własnych działki. 

 
9. ustalenia inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 

5. 

 

39) SYMBOL TERENU: 21 U+ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,21 

 
2. Granice terenu 

Leśno Górne: gospodarstwo rolne 4 RPO, granica opracowania, teren 

zabudowy gospodarczej 20 U,P 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Usługi nieuciążliwe w zieleni parkowej. 

 
3.2. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową. 

 
4. 

Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1. Zakaz zmiany formy i kompozycji zespołu pałacowo - parkowego. 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 

 
7. 

Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 

7.1. Teren objęty strefą "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1 , pkt 1 b. 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Dojazd przez teren sąsiedni - dziedzińca  gospodarczego 20 U,P 

powiązanego funkcjonalnie z zespołem pałacowo - parkowym. 

 
9 

Ustalenia 

inżynieryjne 
9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 

40) SYMBOL TERENU: 22 U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,36 

 
2. Granice terenu 

Płn. granica opracowania, proj. ul. 10 KD, ul. 11 KL, zespół pałacowo-

parkowy. 
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3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 

 3.2. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie do 

obsługi funkcji 3.1. (do potrzeb właścicieli lub  użytkowników terenu). 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

4.1. Zabudowa wolno stojąca lub łączona - w/g rysunku zmian. 

 
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30% działki. 

 4.3. Wysokość zabudowy- 1,5 kondygnacji (do 9,5 m w kalenicy), 

dopuszcza się 2,5 kond. (do 12,5 m w kalenicy) na pow. 30% rzutu. 

 4.4. Dachy symetryczne, kąt nachylenia połaci  głównych 220÷ 400 , 

ustawienie szczytowe względem ul. 10 KD. 

 
4.5. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 

 
     - od linii rozgraniczenia ul. 11 KL - 10,0 m 

 
     - od ter. zieleni leśnej i zespołu parkowo-pałacowego- w/g rys. zmian. 

 4.6. Obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 10 KD- 15,0 

m. 

 

5. 
Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki do ulicy 

publicznej 10 KD. 

 
5.2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej  działki - 2.000 m2. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnej działki. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 

 6.3. Wzdłuż granic działek konieczny szpaler zieleni izolacyjnej wysokiej i 

niskiej w/g zasady oznaczonej na rysunku zmian. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działki w wielkości dostosowanej 

do programu usługowo - gospodarczego w przedniej części działki. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 9.2. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów infrastruktury technicznej o 

pow. do 30 m2. 

 

41) SYMBOL TERENU: 23 U, P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,93 

 
2. Granice terenu Płn. - zach. granica opracowania, proj. ulica 10 KD , ulica 10 KL. 

 

3. 
Ustalenia 

funkcjonalne 

3.1. Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna. 

 3.2. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie do 

obsługi funkcji 3.1. (do potrzeb właścicieli lub użytkowników terenu). 

 

4. 

Ustalenia 

kompozycji 

i form zabudowy 

4.1. Zabudowa wolno stojąca lub łączona - w/g rysunku zmian. 

 
4.2. Powierzchnia zabudowy do 30% działki. 
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4.3. Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacji (do 9,5 m w kalenicy), 

dopuszcza się 2,5 kond. (do 12,5 m w kalenicy) na powierzchni do 

30% rzutu zabudowy. 

 4.4. Dachy symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 220÷ 400, 

ustawienie szczytowe względem ul. 10 KD. 

 
4.5. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia: 

 
     - ul. 13 KD - 7,0 m 

 
     - ul. 10 KD - 15,0 m, pozostałe w/g rysunku zmian. 

 

5. 
Ustalenia zasad 

parcelacji 

5.1. Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej działki do ul. 10 KD. 

 
5.2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki - 2.000 m2. 

 

6. 
Ustalenia 

ekologiczne 

6.1. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnej działki. 

 
6.2. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 

 6.3. Wzdłuż granic działek konieczny szpaler zieleni izolacyjnej wysokiej i 

niskiej w/g zasady oznaczonej na rysunku zmian. 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 
8. 

Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działki w wielkości dostosowanej 

do programu usługowo - gospodarczego, w przedniej części działki. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 9.2. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów infrastruktury technicznej o 

pow. do 30 m2. 

 

42) SYMBOL TERENU: 10 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,56 

 
2. Granice terenu Dojazd od ulicy 11 KL (wzdłuż terenów 22 U, P i 23 U,P). 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Wewnętrzna ulica klasy dojazdowej typu "siegacz". 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 

Ustalenia 8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m. 

 
komunikacyjne 8.2. Przekrój poprzeczny drogowy: 1 jezdnia - 2 pasy ruchu 
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9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
9.2. Projektowana przepompownia ścieków. 

 

43) SYMBOL TERENU: 11 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,55 

 
2. Granice terenu 

Droga dojazdowa do Leśna Górnego. Odcinek od granicy zespołu 

pałacowo-parkowego do granicy rys. nr 4. 

 
3. 

Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Ulica klasy lokalnej. Projektowana droga gminna. 

 
4. 

Ustalenia 

kompozycji i form 

zabudowy 

- 

 
5. 

Ustalenia zasad 

parcelacji 
- 

 
6. 

Ustalenia 

ekologiczne 
- 

 
7. 

Ustalenia 

dotyczące dóbr 

kultury 

- 

 

8. 
Ustalenia 

komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna - 12,0 ÷ 20,0 m - w/g rys. 

zmian. 

 
8.2. Przekrój poprzeczny drogowy : 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, chodnik. 

 
8.3. Trasa rowerowa lokalna. 

 

9. 
Ustalenia 

inżynieryjne 

9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
9.2. Przepompownia ścieków. 

 
9.3. Istniejąca linia napowietrzna SN - do likwidacji. 

5. Do czasu realizacji ustaleń zawartych w § 3, ust. 1, 2, 3, 4 dopuszcza się 

dotychczasowy sposób użytkowania terenów. 

§  4. 1. Ustala się treść powtarzalnych ograniczeń szczególnych, o których mowa w 

§ 2 ust. 1 pkt 3 jak następuje: 

  1)  w zakresie ochrony dóbr kultury: 

a)  w strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych 

obowiązuje: 

– uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i 

innych związanych z pracami ziemnymi oraz uzyskanie zezwolenia służb 

ochrony zabytków na rozpoczęcie w. wym. prac, 

– nadzór archeologiczno-konserwatorski nad realizacją prac wymienionych 

powyżej oraz ewentualne badania ratunkowe na koszt inwestora, 
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– zawiadomienie służb ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia w. wym. prac 

z wyprzedzeniem min. 1–miesięcznym, z uwzględnieniem sezonowości prac 

archeologicznych prowadzonych w okresie od maja do października, 

b)  w strefie "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej terenu zespołu pałacowo - 

parkowego (wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1126 - pałac i nr 1127 - 

park) obowiązuje: 

– trwałe zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego: 

rozplanowania zabudowy, formy architektonicznej zabudowy (gabaryty, kształt 

dachu, ukształtowanie i detal elewacji w tym stolarka oraz zabytkowe 

wyposażenie i zasadnicze elementy rozplanowania wnętrza), małej 

architektury (ogrodzenie, brama), starodrzewu, 

– zachowanie funkcji obiektów i użytkowanie zgodnie z ich wartością, 

– uzyskanie każdorazowo zezwolenia służb ochrony zabytków na wszelkie 

prace remontowo-budowlane, inżynierskie i ziemne, 

– projektowanie i realizowanie w/w prac przez osoby/firmy posiadające 

odpowiednie uprawnienia, 

– uzyskiwanie opinii służb ochrony zabytków na etapie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu, 

– uzgadnianie wszelkiej dokumentacji projektowej ze służbami ochrony 

zabytków, 

– uzyskanie zgody służb ochrony zabytków na zmianę sposobu użytkowania 

obiektów zabytkowych oraz powiadamianie o zmianie właściciela obiektu, 

c)  w strefie "B" ochrony konserwatorskiej obowiązuje: 

– trwałe zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego: 

rozplanowania zabudowy, formy architektonicznej zabudowy (gabaryty, kształt 

dachu, ukształtowanie i detal elewacji), 

– utrzymanie skali i charakter zabudowy w przypadku rozbiórki i odtwarzania 

zabudowy, 

– uzgadnianie ze służbą ochrony zabytków warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowych oraz prac 

remontowo-budowlanych mających wpływ na wygląd obiektów, 

d)  w strefie "K" ochrony krajobrazu obowiązuje: 

– trwałe zachowanie granic założeń zieleni komponowanej, 

– zachowanie rozplanowania alejek cmentarnych, 

– ochrona składu gatunkowego i kompozycji zieleni, 

– ochrona zachowanych nagrobków na cmentarzach, 

– uzgadnianie ze służbą konserwatorską ochrony zabytków wycinek, nasadzeń 

i wszelkich prac, w tym też porządkowych, 

– zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
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– oznakowanie cmentarzy, jako historycznego miejsca pochówków miejscowej 

ludności, 

e)  dla obiektów ujętych w ewidencji konserwatorskiej obowiązuje: 

– utrzymanie tradycyjnej formy architektonicznej w zakresie następujących 

elementów: bryły obiektu - gabarytów i kształtu dachu, zasadniczych podziałów 

i charakterystycznego detalu architektonicznego elewacji, formy frontowej 

stolarki okiennej i drzwiowej, 

– stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych przy wymianach 

zniszczonych elementów budowlanych, 

– uzgadnianie ze służbami ochrony zabytków wszelkich prac remontowo-

budowlanych mających wpływ na zewnętrzną formę obiektu, 

– w przypadku koniecznej rozbiórki obiektu (po wystawieniu orzeczenia o jego 

złym stanie technicznym) należy opracować dokumentację budowlaną i 

fotograficzną, jeden egzemplarz przekazać do archiwum służb ochrony 

zabytków, 

  2)  w strefach ochronnych ujęcia wody Pilchowo obowiązują zakazy i 

ograniczenia wynikające z aktualnych decyzji dotyczących tych stref. Do dnia 31 

grudnia 2001 r., w zakresie strefy ochrony zasobowej, obowiązują zakazy 

zawarte w decyzji nr OS-6/7622/5/91 Wojewody Szczecińskiego z dnia 17 

listopada 1991 r., 

  3)  w strefie ponadnormatywnego oddziaływania (obszarze ograniczonego 

użytkowania) Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 

obowiązują zakazy: 

- budowy budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, 

- lokalizacji zakładów przemysłu spożywczego, 

- upraw przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, zbierania runa leśnego. 

2. Informacje o występowaniu sformułowanych w ust. 1 niniejszego paragrafu 

ograniczeń szczególnych, zamieszczone są w kartach poszczególnych terenów 

elementarnych. 

§  5. 1. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

  1)  zaopatrzenie w wodę: 

a)  zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągu grupowego Tanowo- 

Pilchowo- Sierakowo - Leśno Górne z ujęciem w Tanowie. Wodociąg ten 

awaryjnie zasilany jest z ujęcia w Pilchowie. Zasady zaopatrzenia obszaru 

opracowania w wodę przedstawia rysunek zmian, 

b)  nie eksploatowany odcinek sieci wodociągowej na odcinku Leśno Górne - 

Zakład Odzyski i Składowania Odpadów Komunalnych do likwidacji 

(odcięcia), 

c)  w przypadku wymiany magistralnej sieci wodociągowej utrzymuje się jej 

dotychczasowy przebieg, 
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d)  uzbrojenie sieci wodociągowej w hydranty p. pożarowe podziemne, nie 

rzadziej niż 100 m, 

e)  utrzymanie istniejących studni w Sierakowie i Leśnie Górnym i budowę 

nowych studni publicznych dla celów obrony cywilnej, 

  2)  odprowadzanie ścieków: 

a)  ustala się budowę grawitacyjno - tłocznego systemu rozdzielczej 

kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej w Pilchowie, 

b)  zasady rozmieszczenia sieci, lokalizację przepompowni ścieków 

przedstawia rysunek zmian, 

c)  wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia 

podczyszczające, 

  3)  usuwanie odpadów: Zorganizowany wywóz odpadów (po segregacji w 

miejscu powstawania) do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów 

Komunalnych w Leśnie Górnym, 

  4)  elektroenergetyka: 

a)  istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne NN i WN wraz ze strefą 

ochronną szerokości 60 m (rysunek nr 1) - do zachowania, 

b)  zasilanie obszaru opracowania w rejonie m. Leśno Górne (rysunki nr 3 i 4) 

z dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV - istniejącej nr 1259 (Wysoka 

Leśna) i projektowanej typu miejskiego (rysunek nr 1). Stację projektowaną 

należy zasilić linią kablową średniego napięcia, z istniejącej linii napowietrznej 

15 kV nr 141, dochodzącej do obszaru opracowania, 

c)  istniejący, końcowy odcinek napowietrznej linii SN nr 141 w rejonie jw. 

(rysunek nr 3), kolidujący z planowanym zagospodarowaniem terenu - do 

likwidacji. Celem zachowania istniejących połączeń na poziomie SN, 

zaprojektowano linię kablową 15 kV, 

d)  zasilanie obszaru opracowania w rejonie Sierakowa (rysunek nr 2) z 2 

projektów słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, przyłączonych do 

istniejącej linii napowietrznej nr 141, projektowanymi odcinkami linii 

napowietrznych SN, 

e)  planowane obiekty zasilić siecią rozdzielczą niskiego napięcia: 

– w rejonie Leśna Górnego (rysunek nr 4) i na terenach 2 U,P i 3 U,P (rysunek 

nr 1) siecią kablową, 

– w rejonie Sierakowa (rysunek nr 2) - siecią napowietrzną, 

f)  na całym obszarze opracowania - utrzymanie dotychczasowego sposobu 

zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów istniejących oraz realizację 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV stosownie do potrzeb, 

g)  istniejące linie napowietrzne, kolidujące z planowanym 

zagospodarowaniem terenu - do przebudowy. Zaleca się ich stopniową 

likwidację i zastępowanie, w ramach remontów i modernizacji, sieciami 

kablowymi, 
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  5)  zaopatrzenie w gaz: 

a)  zasilanie obszaru opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia 

doprowadzonym ze stacji redukcyjno-pomiarowej w Siedlicach, 

b)  zasilanie planowanych obiektów z rozdzielczej sieci średnioprężnej, z 

zastosowaniem reduktorów domowych, 

c)  projektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w istniejących i projektowanych 

ciągach chodników, pasach zieleni oraz wzdłuż istniejących dróg gruntowych, 

d)  przewiduje się zużycie gazu do celów socjalno- bytowych, grzewczych 

oraz w usługach, 

  6)  zaopatrzenie w ciepło: 

a)  rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem alternatywnych źródeł 

ciepła, zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa ciekłe, gaz 

przewodowy, gaz płynny propan butan, energia elektryczna i inne, 

b)  zaleca się sukcesywne zastępowanie paliw stałych w istniejących 

obiektach (kotłowniach) paliwami ekologicznymi, 

c)  istniejące i projektowane źródła ciepła mogą zasilać obiekty na sąsiednich 

posesjach, wg decyzji użytkowników tych posesji, 

  7)  telekomunikacja: 

a)  obsługa telekomunikacyjna planowanych obiektów na obszarze 

opracowania przez centralę telefoniczną w Tanowie (poza obszarem 

opracowania), za wyjątkiem obiektów położonych w południowo-wschodniej 

części, w rejonie Sierakowa (rysunek nr 2), przewidzianych do obsługi przez 

system telekomunikacyjny miasta Szczecina, 

b)  nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych, z 

preferencją dla linii i przyłączy kablowych. 

2. Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku 

zmian, stanowią ilustrację zasad ich przebiegów. 

§  6. 1. Zmienia się przeznaczenie 32,52 ha gruntów rolnych na cele nierolnicze, w 

tym 2,30 ha gruntów kl. III, które uzyskały decyzją Nr GZ.tr.051/602-34/00 z dnia 23 

lutego 2000 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodę na zmianę przeznaczenia. 

Wykaz gruntów określa tabela nr 1 będąca załącznikiem do wniosku o zgodę na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne. 

2. Zmienia się przeznaczenie 4,90 ha gruntów leśnych na cele nieleśne, które 

uzyskały zgodę Nr OSR-P-2-6112/2/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. Wojewody 

Zachodniopomorskiego na zmianę przeznaczenia. Wykaz gruntów określa tabela nr 

1 będąca załącznikiem do wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów 

leśnych na cele nieleśne. 

3. Zmienia się przeznaczenie 10,27 ha gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele 

nieleśne, które uzyskały zgodę pismem Nr ZS-2120/65/2001 z dnia 13 czerwca 2001 

r. oraz decyzją Nr BOA–pg–159/1460/2001/rg z dnia 21 czerwca 2001 r. Ministra 

Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Wykaz 



Dz. Urzęd. Zacho.2001.48.1313 z dnia 2001.12.07; Status: Akt obowiązujący; Wersja od: 27 maja 2007 r. 

gruntów określa tabela będąca załącznikiem do wniosku o zgodę na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

4. Zmienia się przeznaczenie 6,39 ha gruntów zadrzewionych. 

§  7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala 

się 10% stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów 

elementarnych objętych poniższą tabelą: 

Lp. 
Symbol 

terenu 

Numery działek Pow. 

Dotychczasowe 

przeznaczenie 

terenu 

Zmiana przeznaczenia 

terenu 

Wysokość 

jednorazowej 

w 

całości 

w 

części 

terenu 

ogółem 

(ha) 

opłaty 

określonej w 

stosunku 

procentowym 

do wzrostu 

wartości 

nieruchomości 

1 8 MJ,U 5/13 

5/15, 

5/27, 

5/31, 

5/32 

3,18 

teren upraw 

polowych, łąk i 

pastwisk, obsługi 

rolnictwa, rezerwa 

pod tereny 

komunikacji 

teren zabudowy 

mieszkalno-usługowej 

jednorodzinnej 

10% 

2 11 U,P 
 

5/31 1,05 

teren upraw 

polowych, łąk i 

pastwisk, 

teren działalności 

usługowo-

produkcyjnej 

10% 

3 13 U,P 
 

5/28 1,13 
teren upraw 

polowych 

teren działalności 

usługowo-

produkcyjnej 

10% 

4 14 U,P 
 5/28, 

5/29 
3,77 

teren upraw 

polowych, łąk i 

pastwisk, 

teren działalności 

usługowo-

produkcyjnej 

10% 

5 22 U,P 
 

3/22 2,36 
teren upraw 

polowych 

teren działalności 

usługowo-

produkcyjnej 

10% 

6 23 U,P 
 

3/22 1,93 
teren upraw 

polowych 

teren działalności 

usługowo-

produkcyjnej 

10% 

      Razem 13,42 
   

2. Dla terenów elementarnych nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę 0 %. 

§  8. Na obszarze objętym niniejszymi zmianami w planie traci moc miejscowy plan 

ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Police zatwierdzony uchwałą Nr 

III/19/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Policach z dnia 27 października 1988 r. 

(Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1989 r. Nr 1, poz. 5), podtrzymany uchwałą Nr IX/77/90 

Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 

1991 r. Nr 1, poz. 4) oraz miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Tanowo zatwierdzony uchwałą Nr VII/50/94 z dnia 9 
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grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16, poz. 166) w zakresie objętym 

niniejszymi zmianami. 

§  9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodnio-pomorskiego. 

Przewodniczący Rady 

 

Witold Król 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1  

ZMIANA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY POLICE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ 

MIEJSCOWOŚCI: SIERAKOWO, LEŚNO GÓRNE I STARE LEŚNO RYSUNEK NR 

1 

grafika 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

ZMIANA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY POLICE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ 

MIEJSCOWOŚCI: SIERAKOWO, LEŚNO GÓRNE I STARE LEŚNO RYSUNEK NR 

2 

grafika 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  

ZMIANA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY POLICE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ 
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3 

grafika 
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ZMIANA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY POLICE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ 

MIEJSCOWOŚCI: SIERAKOWO, LEŚNO GÓRNE I STARE LEŚNO RYSUNEK NR 

4 

grafika 

* Z dniem 27 maja 2007 r. ustalenia planu przyjętego niniejszą uchwałą utraciły moc 

na terenach objętych uchwałą nr V/31/07 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Pilchowo II" 

(Zacho.07.49.728), zgodnie z § 14 pkt 2 przywołanej uchwały. 
1 Z dniem 27 maja 2007 r. rysunek planu utracił moc na terenach objętych uchwałą 

nr V/31/07 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego p.n. "Pilchowo II" (Zacho.07.49.728), zgodnie z § 

14 pkt 2 przywołanej uchwały - zob. załączniki nr 3-4 do przywołanej uchwały. 

Zmiany nie zostały naniesione na rysunek planu. 


