
 
UCHWAŁA NR XLV/346/01  

Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 20 grudnia 2001 roku 

 
 

w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowani a przestrzennego gminy 
Police w cz ęści dotycz ącej obszaru miejscowo ści: Pilchowo, Bartoszewo, Żółtew. 
 
Na podstawie art. 26 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. 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, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, 
Nr 115, poz. 1229) oraz Uchwały Nr XXII/144/95 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 
grudnia 1995r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: 
Pilchowo, Bartoszewo, Żółtew, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/286/01 Rady Miejskiej w 
Policach z dnia 20 kwietnia 2001r., zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy 
Police, w części dotyczącej miejscowości: Pilchowo, Bartoszewo i Żółtew, Rada Miejska 
w Policach uchwala, co następuje: 
 

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

Police obejmujące teren w granicach obrębu geodezyjnego Pilchowo, o powierzchni 
1196,65 ha. 

 
2.  Przedmiotem zmian w planie jest całościowe opracowanie terenu z uwzględnieniem 

funkcji: zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, usługowo-
produkcyjnej, przemysłowej, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi 
komunikacji i funkcji towarzyszących, terenów rolnych, leśnych oraz dolesień. 

 
3. Granice tego obszaru oznaczono na rysunku zmian w planie w skali 1:5000 

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, grupowane w 4 
rejonach, zgodnie z rysunkami zmian: 
a) rysunek nr 1 w skali 1:5000 obejmuje obręb geodezyjny Pilchowo z 

wyłączeniem terenów opracowanych w skali 1:2000 (rysunek nr 2 i 4) i 1:1000 
(rysunek nr 3) w zakresach oznaczonych w sposób opisany w legendzie i 
ponumerowanych na tym rysunku - podzielony został na 24 tereny 
elementarne, w tym 13 komunikacyjnych. Tereny elementarne oznaczone 
symbolami: ZL, RP, RZ, IN nie są wliczone w  podaną liczbę terenów 
elementarnych, posiadając wspólne ustalenia, grupowane są w jedną „Kartę 
terenu”. 

b) rysunek nr 2 w skali 1:2000 obejmuje rejon zainwestowanej części Pilchowa  
- podzielony został na 85 terenów elementarnych, w tym 29 komunikacyjnych, 
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c) rysunek nr 3 w skali 1:1000 obejmuje część Pilchowa - rejon pod Sierakowem  
- podzielony został na 11 terenów elementarnych, w tym 4 komunikacyjne, 

d) rysunek nr 4 w skali 1:2000 obejmuje część Bartoszewa - działki o numerach 
geodezyjnych: 30/1, 30/2, 439 i część 27 -podzielony został na 2 tereny 
elementarne, w tym 1 komunikacyjny. 

2) Dla wyodrębnienia terenów elementarnych sformułowano szczegółowe ustalenia   
obowiązujące dla całego terenu elementarnego zawarte w „Karcie terenu”. 

3) W obrębie terenu elementarnego występować mogą ograniczenia z tytułu: 
 - objęcia ochroną dóbr kultury, 
    - położenia w zasięgu stref ochronnych ujęcia wody „Pilchowo”.  

Informacje o występowaniu ograniczeń wynikających z tych tytułów zawarto w 
odpowiednich „Kartach terenu”. 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 zmianami w § 5 niniejszej uchwały ustalone zostały 
zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. 

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 2 w skali 1: 2000 - § 3 ust. 1, p-kt 1÷ 85, 
rysunek nr 3 w skali 1: 1000 - § 3 ust. 2, p-kt 1÷11, 
rysunek nr 4 w skali 1: 2000 - § 3 ust. 3, p-kt 1÷2, 

 rysunek nr 1 w skali 1: 5000 - § 3 ust. 4, p-kt 1÷24. 
 
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 w ha. 
2. Granice terenu - przybliżony, słowny opis granic terenu elementarnego 

posługujący się nazwami ulic i innymi 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 odpowiedni punkt 
układu formalnego „Karty terenu”, druga liczba oznacza numer kolejny zapisu w 
ramach punktu układu formalnego. 

3) Brak zapisu w „Karcie terenu” w punkcie wyróżnionym liczbą od 4 do 9 oznacza, 
że nie wprowadza się ustaleń. 

4) Nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmian. 
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5) Ilekroć w „Karcie terenu” w p-kcie 4 mowa jest o wysokości zabudowy  - 1,5 lub 2,5 
kond., oznacza to odpowiednio 1 lub 2 kondygnacje nadziemne z użytkowym 
poddaszem, wysokość do kalenicy oznacza wymiar od poziomu posadzki parteru. 

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

1) Rysunki nr 1, 2, 3 i 4 w skali kolejno 1:5000, 1:2000, 1:1000 i 1:2000 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 ustaleniu tekstowym. 

4) Wszystkie symbole graficzne użyte w rysunku zmian zostały objaśnione w legendzie. 
5) Obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne na rys. zmian: 

- linie rozgraniczenia terenów elementarnych (o różnym przeznaczeniu bądź 
różnych zasadach zagospodarowania), 

- nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy. 
6) Zagospodarowanie wewnętrzne kwartałów jest orientacyjne. 
7) Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej są ilustracją 

zasady i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych. 
 

§ 3 
 

1.Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 2: 
 

1) SYMBOL TERENU:  1 UO 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,25 

 2. Granice terenu ul. Szczecińska, płd. - zach. granica opracowania (granica 
administracyjna Szczecina). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Usługi oświaty: szkoła. 
Po przeniesieniu szkoły na teren 42 UO adaptacja istn. obiektu 
na cele publiczne (kultury, socjalne lub inne usługi). 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Zakaz rozbudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 
 

6.4. 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej - 
min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony biologicznej ujęcia wody Pilchowo - 
obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, p-kt 2a. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych 
NN i WN (patrz rysunek zmian) zakaz budowy obiektów 
mieszkaniowych i innych związanych z pobytem ludzi powyżej     
8 godzin. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Budynek szkoły - w ewidencji konserwatorskiej - obowiązują 
ustalenia w/g §4, ust. 1, p-kt 1d. 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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2) SYMBOL TERENU:  2 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,16 

 2. Granice terenu Tereny wzdłuż Potoku Weleckiego (między ul. Szczecińską a granicą 
opracowania w skali 1:2000) 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

3.2. 

Zieleń urządzona o charakterze publicznym, ciąg zieleni 
wysokiej wzdłuż Potoku Weleckiego 
Dopuszcza się ogrody z preferencją zieleni ozdobnej. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną 
gatunkowo wysoką i niską zielenią ozdobną. 
Teren objęty strefą ochrony biologicznej ujęcia wody Pilchowo   
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2a. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Zakaz parkowania. 

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

3) SYMBOL TERENU:  3 MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,65 

 2. Granice terenu ul. Szczecińska, Potok Welecki 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Zakaz lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Zakaz rozbudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony biologicznej ujęcia wody Pilchowo   
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, p-kt 2a. 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych 
NN i WN (patrz rysunek zmian) zakaz budowy obiektów 
mieszkaniowych i innych związanych z pobytem ludzi powyżej     
8 godzin. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek ograniczone do 
funkcji istniejącej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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4) SYMBOL TERENU:  4 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,38 

 2. Granice terenu ul.Szczecińska, ul.Wołczkowska, granica opracowania, Potok Welecki 

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

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 20 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o-45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- od ul. Wołczkowskiej po frontach istniejącej zabudowy, 
- od ul. Szczecińskiej i Potoku Weleckiego - w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ul. Wołczkowskiej 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1200 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

 
 
 

6.5. 
 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 60% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony biologicznej ujęcia wody Pilchowo   
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2a. 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych 
NN i WN (patrz rysunek zmian) zakaz budowy obiektów 
mieszkaniowych i innych związanych z pobytem ludzi powyżej      
8 godzin. 
Wzdłuż ul. Szczecińskiej konieczny pas zieleni izolacyjnej o 
szerokości w/g rysunku zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Wzdłuż południowej granicy terenu (patrz rysunek zmian) 
konieczny dojazd do terenu 2 ZP o szer. min. 6,0 m. 

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

5) SYMBOL TERENU:  5 UK 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,18 

 2. Granice terenu ul. Szczecińska, ul. Spacerowa, ul. Wołczkowska, 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Usługi kultury: kościół. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zmiany formy i kompozycji kościoła i dzwonnicy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo    
- obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, p-kt 2b. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. 
 

7.2. 

Teren objęty strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej                 
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 1c. 
Kościół wraz z dzwonnicą i terenem cmentarza przykościelnego 
wpisany do rejestru zabytków - ustalenia w/g § 4. 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

-  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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6) SYMBOL TERENU:  6 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,60 

 2. Granice terenu ul. Wołczkowska, zieleń parkowa i leśna. 

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

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o-45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- Wołczkowskiej (7 KL) - 6,0 m (po froncie budynku nr 12), 
- od ulicy 21 KD - 8,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ul. Wołczkowskiej 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo     
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/ 0,4 kV - do zachowania. 

 

7) SYMBOL TERENU:  7 ZI 1. Powierzchnia terenu (ha) : 0,29 

 2. Granice terenu Tereny zieleni leśnej wzdłuż ul. Wołczkowskiej 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zieleń izolacyjna o charakterze leśnym. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo     
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, p-kt 2b. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W III 
ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust.1, p-kt 1b. 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Zakaz parkowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne -  
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8) SYMBOL TERENU:  8 MJ 1. Powierzchnia terenu (ha) : 5,98 

 2. Granice terenu ul. Wołczkowska - 7 KL i 21 KD, zachodnia granica opracowania               
w skali 1:2000. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Zakaz lokalizacji usług za wyjątkiem działki w płn. części terenu 
przy ul.14 KD, gdzie dopuszcza się usługi rekreacyjno-sportowe. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
 
 
 
 
 

4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

 
4.6. 

 
 
 
 
 

4.7. 

Do czasu obowiązywania ograniczeń wynikających z aktualnych 
decyzji dotyczących stref ochronnych ujęcia wody „Pilchowo”   
(do dnia 31.12.01r. z decyzji nr OS-6/7622/5/91 Wojewody 
Szczecińskiego) teren stanowi rezerwę pod rozbudowę ujęcia 
wody „Pilchowo”, obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów 
zabudowy mieszkaniowej i towarzyszącej.                                                                                                                                 
Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy:  
- Wołczkowskiej  7 KL - po granicy strefy ochrony biologicznej 
ujęcia wody w Pilchowie, 

- Wołczkowskiej 21 KD i dojazdów wewnętrznych - 5,0 m 
- od granicy izolacyjnej zieleni leśnej - 10,0 m, 
- pozostałe w/g rysunku zmian. 
Zakaz zabudowy na terenie o niekorzystnych warunkach 
geologiczno - inżynierskich (patrz rys. zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 900 m2, za 
wyjątkiem dwóch działek przy sięgaczu w płn. części terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
 

6.3. 
 
 

6.4. 
 

6.5. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
biologicznej ujęcia wody Pilchowo -obowiązują ustalenia         
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2a. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia                
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
W obrębie strefy ochrony biologicznej ujęcia wody Pilchowo           
- pas zieleni izolacyjnej (ochronnej). 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych 
NN i WN (patrz rysunek zmian) zakaz budowy obiektów 
mieszkaniowych i innych związanych z pobytem ludzi powyżej     
8 godzin. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W III 
ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust.1, p-kt 1b. 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

8.2. 
8.3. 

Dojazd wewnętrzny w formie pętli o szerokości min. 10,0m, 
pozostałe 5,0 ÷ 8,0 m (patrz rysunek zmian). 
Parkowanie w granicach własnych działek. 
Konieczne przejście piesze w/g rysunku w układzie wsch.-zach. 
w środkowej części terenu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu miejskiego. 
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9) SYMBOL TERENU:  8a MJr 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,01 

 2. Granice terenu ul. 14 KD, zieleń leśna, zachodnia granica opracow.  w skali 1:2000. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rezydencjonalna. 
Zakaz lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 

4.6. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie przestrzenne, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 25o ÷35o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy:  
- 14 KD w/g  rysunku zmian, 
- od granicy zieleni leśnej - 10,0 m. 
Zakaz zabudowy na terenie o niekorzystnych warunkach 
geologiczno - inżynierskich (patrz rysunek zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy 14 KD lub dojazdu wewnętrznego z p-ktu 8.2. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazd wewnętrzny typu „sięgacz” o szerokości min. 10,0m. 

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

 

10) SYMBOL TERENU:  9 ZN 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,37 

 2. Granice terenu Zachodnia granica opracowania, teren 8 MJ. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zieleń naturalna -  istniejąca zieleń niska utrzymywana w stanie 
aktualnym z dopuszczeniem przyrodniczo uzasadnionych 
działań sanitarnych. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. W południowej części terenu postulowane przejście piesze       
w/g rysunku zmian. 

 9. ustalenia inżynieryjne -  
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11) SYMBOL TERENU: 10 UK, US+ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,99 

 2. Granice terenu ul. Spacerowa, ul. 14 KD, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

3.2. 

Usługi kultury, rekreacji i sportu w zieleni parkowej o 
charakterze publicznym. 
Dopuszcza się tymczasowo pozostawienie istniejących funkcji. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 2,5 kond (nie wyżej niż stan obecny). 
Dachy w nowej zabudowie nawiązujące do istniejących. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy:  
- 7 KL - po froncie istn. budynku. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji, za wyjątkiem wydzielenia zespołu urządzeń 
sportowych przy ul. 14 KD (patrz rys. zmian). 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, p-kt 2b. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczna pielęgnacja, odtwarzanie i wzbogacanie istniejącej 
zieleni. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
 

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

 

12) SYMBOL TERENU:  11 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,87 

 2. Granice terenu ul. Spacerowa, ul. 14 KD, zieleń parkowa. 

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

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od ulicy Spacerowej i 14 KD   - 
po frontach istniejącej zabudowy (patrz rysunek zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki 
do ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazdy wewnętrzne - szerokość min. 6,0m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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13) SYMBOL TERENU:  12 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,14 

 2. Granice terenu ul. Szczecińska, ul. 14 KD, zieleń leśna. 

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

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- 14 KD - 5,0m, 
- od ulicy Szczecińskiej w/g rysunku zmian, 
- od granicy lasu - 10,0m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ul. publicznej. 
Minimalna powierzchnia  nowo wydzielanej działki - 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
 

6.4. 
 
 

6.5. 
 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia        
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia            
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Wzdłuż ulicy Szczecińskiej konieczny pas zieleni izolacyjnej       
o szerokości min. 15,0m. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Konieczne pozostawienie dojazdu w kierunku Bartoszewo- 
Tanowo. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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14) SYMBOL TERENU:  13 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,44 

 2. Granice terenu ul. Szczecińska, ul. Spacerowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkalno - usługowa jednorodzinna. 
Preferowane usługi handlowo - gastronomiczne związane z 
obsługą tranzytowego ruchu samochodowego na trasie: 
przejście graniczne Dobieszczyn - Szczecin. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

 
 

4.4. 
 

Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do12,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o (w nawiązaniu do zabudowy 
istniejącej). 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od ulicy: 
- Spacerowej - po frontach istniejącej zabudowy, 
- Szczecińskiej - 10,0m od linii rozgraniczenia (za wyjątkiem  

zabudowy istniejącej). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki 
do ulicy Spacerowej (8 KL). 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 600 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
 

6.4. 
 
 

6.5. 
 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia           
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia             
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Wzdłuż ulicy Szczecińskiej konieczny pas zieleni izolacyjnej        
o szerokości min. 10,0 m, w którym dopuszcza się miejsca 
parkingowe związane z obsługą funkcji  usługowych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Konieczne zabezpieczenie miejsc  parkingowych dla usług w 
wielkości zależnej od programu usługowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istn. stacja transformatorowa 15/ 0,4 kV - do zachowania. 
Lokalizacja stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV typu miejskiego. 
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15) SYMBOL TERENU:  14 MJ+U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,48 

 2. Granice terenu ul. Szczecińska, ul. Staroleśna, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dopuszcza się działalność gospodarczą, usługowo-produkcyjną. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 350÷450. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- Szczecińskiej - 10,0 m, za wyjątkiem rejonu istniejącej zabudowy, 
- Staroleśnej - 8,0 m, za wyjątkiem rejonu istniejącej zabudowy,  
- od granicy lasu - 8,0 m, za wyjątkiem rejonu istniej. zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki do 
ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo          
- obowiązują  ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazd wewnętrzny o szerokości min. 8,0 m. 

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

16) SYMBOL TERENU:  15 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,12 

 2. Granice terenu ul. Jodłowa, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 350÷450. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- od ul. Jodłowej - po frontach istniejącej zabudowy, 
- od granicy lasu - 10,0 m, za wyjątkiem działki nr 54 (patrz   
  rysunek zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki do 
ulicy Jodłowej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo             
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/ 0,4 kV - do zachowania. 

 



13 
 

 

 

17) SYMBOL TERENU:  16 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,24 

 2. Granice terenu ul. Staroleśna, ul. Dębowa, ul. Jodłowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno – usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy po frontach istniejącej 
zabudowy (patrz rysunek zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki 
do ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej –min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia wg § 4, ust.1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wg § 5. 
 

18) SYMBOL TERENU:  17 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,44 

 2. Granice terenu ul. Staroleśna, ul. Dębowa, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno – usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- od linii rozgraniczenia ulic Staroleśnej i Dębowej – 6,0 m, 
- od granicy lasu 5,0 – 10,0 m  (patrz rysunek zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki 
do ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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19) SYMBOL TERENU:  18 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,92 

 2. Granice terenu ul. Staroleśna, ul. Sosnowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- od ulic Staroleśnej i Sosnowej - po frontach istniej. zabudowy, 
- od granicy lasu - 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo        
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazd wewnętrzny o szerokości min. 6,0 m. 

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

 

20) SYMBOL TERENU:  19 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,10 

 2. Granice terenu ul. Szczecińska, ul. Staroleśna 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska                 
o charakterze publicznym: skwer. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów, o których mowa w 
punkcie 9.2. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu za wyjątkiem wyznaczenia działki dla 
obiektów, o których mowa w punkcie 9.2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną 
gatunkowo wysoką i niską zielenią ozdobną. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo        
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Dojazd z „sięgacza” na terenie 20 MJ,U. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca stacja redukcyjno - pomiarowa gazu IIo - do 
zachowania. 
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21) SYMBOL TERENU:  20 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 6,29 

 2. Granice terenu ul. Staroleśna, ul. Szczecińska, ul. Wiejska, ul. Warszewska, zieleń 
leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 
Postulowane wprowadzenie usług w parterach zabudowy przy 
ul. Wiejskiej, wzbogacające program sąsiedniego ośrodka 
usługowego - 41 U. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
 

4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
 

4.5. 
 
 
 

4.6. 

Zabudowa wolno stojąca, dopuszcza się zabudowę zwartą w 
zakresie nie przekraczającym 30 % pow. terenu 20 MJ,U. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o, usytuowanie kalenicowe 
względem ul. Wiejskiej. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- od linii rozgraniczenia ulicy Szczecińskiej - 10,0 m, 
- pozostałe w nawiązaniu do istniejącej zabudowy w/g rysunku 

zmian. 
Obowiązująca linia zabudowy od ulicy Wiejskiej - po frontach 
istniejącej zabudowy (patrz rysunek zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 600 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

 
6.5. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo         
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, p-kt 2c. 
Wzdłuż ul. Szczecińskiej konieczny pas zieleni izolacyjnej o 
szerokości min. 10,0m. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 
  

8.2. 

Dojazd wewnętrzny kwartału (na zaplecze działek) o szerokości 
min. 10,0 m zakończony placem min. 15,0 x 17,0m (patrz 
rysunek zmian). 
Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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22) SYMBOL TERENU:  21 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 5,02 

 2. Granice terenu ul. Leśna, ul. 5 KL, ciek wodny, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m.do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy lokalnej 5 KL - 8,0 m., 
- ulicy Leśnej - 10,0 m. i przy zabudowie istniejącej - w/g 
rysunku zmian, 

- ulicy dojazdowej 19 KD - 5,0 m,od strony południowej - 8,0 m. 
od strony płn. oraz w/g zabudowy istniejącej od strony 
wschodniej (patrz rysunek zmian), 

- od dojazdu wewnętrznego - 5,0 m, 
- od granicy lasów i cieku wodnego – 8,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielonej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 900 m.2, za 
wyjątkiem działki nr  96 – 650 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
 

6.4. 
 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia          
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem 
kolidującego z funkcją 3.1 oraz cięć sanitarnych. 

 7. ustalenia dot. dóbr 
kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

8.2. 

Dojazd wewnętrzny w formie pętli (patrz rysunek zmian) o szer. 
min. 10,0m. 
Parkowanie w granicach własnych działek 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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23) SYMBOL TERENU:  22 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 4,57 

 2. Granice terenu ciek wodny od północy, ul. 15 KD, ul. Warszewska,ul. 5 KL, ul. 29 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 350÷450. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy lokalnej 5 KL - 8,0 m, 
- ulicy Warszewskiej 4 KL - 10,0 m i po frontach istniej. zabudowy, 
- ulic dojazdowych 15 KD, 28 KD i 29 KD - 6,0 m, 
- od granicy cieku - 10,0 m, 
- od granicy lasów - 6,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 900 m2, za 
wyjątkiem działek u zbiegu ul. 29 KD i przejścia pieszego. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej 
ujęcia wody Pilchowo-obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem 
kolidującego z funkcją 3.1 oraz cięć sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Konieczne publiczne przejście piesze od ulicy dojazdowej 29 KD 
do ulicy Warszewskiej (patrz rysunek zmian). 

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

24) SYMBOL TERENU:  23 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,21 

 2. Granice terenu ul. 5 KL, ul. 28 KD, ul. 29 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond. (do 12,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 350÷450. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy lokalnej 5 KL - 8,0 m, 
- ulic dojazdowych 28 KD i 29 KD - 6,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, 
ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazd wewnętrzny o szerokości min. 6,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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25) SYMBOL TERENU:  24 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,43 

 2. Granice terenu ul. Warszewska, ul. 5 KL, ul. 25 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno – usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy Warszewskiej 4 KL i lokalnej 5 KL – 8,0 m, 
- ulicy dojazdowej 25 KD – 6,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej –min. 40% pow.działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo – obowiązują ustalenia               
wg § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wg § 5. 
 

26) SYMBOL TERENU:  25 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,44 

 2. Granice terenu ul. Warszewska, ul. 22 KD, ul. 25 KD, granica cieku wodnego (30 ZP). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno – usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy Warszewskiej 4 KL i dojazdowej 25 KD – 6,0 m, 
- ulicy Widokowej 22 KD – 8,0 m wg istniejącego budynku za  
   wyjątkiem lokalizacji garaży – 1,5 m, 
- od granicy cieku wodnego – 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

 
 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej –min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo – obowiązują ustalenia           
wg § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu wzdłuż cieku 
wodnego za wyjątkiem cięć sanitarnych 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wg § 5. 
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27) SYMBOL TERENU:  26 MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,49 

 2. Granice terenu ulica lokalna 5 KL, granice cieków wodnych. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dopuszcza się usługi w zakresie nie przekraczającym 30 % 
kubatury obiektów. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy 5 KL – 8,0 m, 
- od granicy cieków wodnych – 6,0 – 10,0 m.  wg rys. zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 1000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej –min. 40% pow.działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo – obowiązują ustalenia          
wg § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazd wewnętrzny w formie sięgacza o szerokości min. 10,0 m 
zakończony placem min. 15,0 x 17,0m (patrz rys. zmian). 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wg § 5. 
 

28) SYMBOL TERENU:  27 MR 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,24 

 2. Granice terenu ulica 26 KD, zieleń leśna z naturalnym ciekiem wodnym. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

 
4.4. 

 

Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 

-9 od linii rozgraniczenia ulicy 26 KD – 10,0 m, 
- od granicy lasów – 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

Minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki – 2000 m2          
z zachowaniem dostępu z ulicy wewnętrznej. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej –min. 50% pow.działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia wg § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych – obowiązują ustalenia wg § 4, ust.1, p-kt 1b. 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 

 

 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wg § 5. 
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9)  

 

SYMBOL TERENU:  

28 MJr 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,83 

 2. Granice terenu ulica 26 KD, zieleń leśna z naturalnym ciekiem wodnym. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rezydencjonalna. 
Zakaz lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie przestrzenne, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 25o÷35o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- od linii rozgraniczenia ulicy 26 KD – 10,0m, 
- od granicy lasów – 10,0m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej 26 KD. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 1500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Udział powierzchni biologicznie czynnej –min. 50% pow. działki. 
Teren  objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo          
- obowiązują ustalenia wg § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych – obowiązują ustalenia wg §4, ust.1, p-kt 1b. 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wg § 5. 
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30) SYMBOL TERENU:  29 MJr 1. Powierzchnia terenu (ha): 6,52 

 2. Granice terenu ulica 5 KL, 26 KD, 22 KD, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rezydencjonalna. 
Zakaz lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie przestrzenne, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 25o÷35o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- 26 KD – 5,0 ÷ 10, 0 m, 
- 27 KD – po frontach istn. zabudowy, 
- 5 KL – 8,0 m, 
- 22 KD – 8,0 – 10,0 m, 
- Warszewskiej – 10,0 m, 
- od granicy lasów i parków (za wyjątkiem zabud. istn.) 8,0÷10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 1500 m2 za 
wyjątkiem działek już wydzielonych oraz w rejonie przejść pieszych 
od ul. 22 KD na tereny leśne (patrz rysunek zmian). 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

 

Udział powierzchni biologicznie czynnej –min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo            
- obowiązują ustalenia wg § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych i kolidujących z funkcją 3.1. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Konieczne publiczne przejście piesze od ul. 22 KD (w rejonie 
terenu 31 ZP oraz nawrotnicy – patrz rys. zmian) o szer. min. 4,0 
m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wg § 5. 
 

31) SYMBOL TERENU:  30 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,28 

 2. Granice terenu Teren wzdłuż cieku wodnego (od ul. 5 KL do ul. Widokowej - 22 KD). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

Zieleń urządzona o charakterze publicznym: ciąg zieleni 
wysokiej wzdłuż Potoku Weleckiego 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 
 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną 
gatunkowo wysoką i niską zielenią ozdobną. 
Część terenu objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia wody 
Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Zakaz parkowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Dopuszcza się obiekty infrastruktury techn. o pow. zabudowy do 
30 m2. 
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32) SYMBOL TERENU:  31 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,56 

 2. Granice terenu Teren wzdłuż cieku wodnego (od ul. Widokowej 22 KD do                         
ul. Warszewskiej). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska                   
o charakterze publicznym: skwer oraz ciąg zieleni wysokiej 
wzdłuż cieku wodnego. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów z p-kt 9.2. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną 
gatunkowo wysoką i niską zielenią ozdobną. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Zakaz parkowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Lokalizacja stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV typu miejskiego. 

 
 
 

33) SYMBOL TERENU:  32 MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,45 

 2. Granice terenu ul. Warszewska, ul.  22 KD, proj. ciąg zieleni parkowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dopuszcza się usługi w zakresie nie przekraczającym 30 % 
kubatury obiektów. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ul. Warszewskiej - 7,0 m, 
- ul. 22 KD - 5,0 m, 
- od proj. ciągu zieleni parkowej - 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
 

6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia  w/g § 4, 
ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyj. cięć sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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34) SYMBOL TERENU:  33 MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,52 

 2. Granice terenu ul.  22 KD, proj. ciąg zieleni parkowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dopuszcza się usługi w zakresie nie przekraczającym 30 % 
kubatury obiektów. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających: 
- ul. 22 KD i 23 KD - 5,0 m, 
- od proj. ciągu zieleni parkowej - 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
 

6.4. 
 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, 
ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych i kolidujących z funkcją 3.1. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

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

 

35) SYMBOL TERENU:  34 MJr 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,99 

 2. Granice terenu ul. Warszewska, 23 KD, 22 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rezydencjonalna. 
Zakaz lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie przestrzenne, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 25o÷35o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- Warszewskiej - 10,0 m, 
- 22 KD - 10,0 m, 
- 23 KD - 6,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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36) SYMBOL TERENU:  35 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,50 

 2. Granice terenu ul. Warszewska, tereny 29 MJr i 36 MJr, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o 
charakterze publicznym: park. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów z p-kt 9.2. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną 
gatunkowo wysoką i niską zielenią ozdobną. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo        
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Zakaz parkowania. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Lokalizacja stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV typu miejskiego. 

 
 
 
 
 

37) SYMBOL TERENU:  36 MJr 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,17 

 2. Granice terenu ul. Warszewska, zieleń leśna, 24 KD, (wschodnia granica opracowania 
w skali 1:2000). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rezydencjonalna. 
Zakaz lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie przestrzenne, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 25o÷35o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- Warszewskiej - 10,0 m, 
- 24 KD - 8,0 - 10,0 m (patrz rysunek zmian), 
- od granicy lasów i parków - 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1500 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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38) SYMBOL TERENU:  37 MJr 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,31 

 2. Granice terenu ul. Warszewska, zieleń leśna, 24 KD, (wschodnia granica opracowania 
w skali 1:2000). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rezydencjonalna. 
Zakaz lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie przestrzenne, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 25o÷35o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- Warszewskiej - 10,0 m, 
- 24 KD - 8,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz wtórnych podziałów działek. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Teren (patrz rys. zmian) objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia 
wody Pilchowo – obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

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

 

39) SYMBOL TERENU:  38 MJ+RO 1. Powierzchnia terenu (ha): 17,90 

 2. Granice terenu ul. Warszewska, ul. Wiejska, wschodnia granica opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz uprawy sadownicze   
i ogrodnicze. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 10 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- Warszewskiej i Wiejskiej- 10,0 m, 
- od granicy lasów - 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 2000 m2 
(średnia wielkość działek 5000 m2). 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 
 
 

6.4. 
 

Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo             
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczna zieleń izolacyjna 3,0÷4,0 m od granicy działek na styku z 
ul. Warszewską -modrzew europejski, brzoza brodawkowata co   
7,0 m oraz inne iglaste w układzie nieregularnym. 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych NN       
i WN (patrz rys.zmian) zakaz budowy obiektów mieszkaniowych i 
innych związanych z pobytem ludzi powyżej    8 godzin. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazdy wewnętrzne o szer. min. 10,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Lokalizacja stacji transformatorowa15/ 0,4 kV typu miejskiego. 
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40) SYMBOL TERENU:  39 U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,68 

 2. Granice terenu ul. 5 KL, ul. Warszewska 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

3.2. 

Ośrodek usługowy wielofunkcyjny (usługi handlu, gastronomii, 
zdrowia, kultury i inne). 
Dopuszcza się mieszkania funkcyjne. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
 

4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa zwarta, dopuszcza się realizację w formie segmentów 
wzdłuż ul. Warszewskiej 
Wysokość zabudowy - 2,5 kond. (do 12,5 m do kalenicy). 
Powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachyl. połaci głównych 35÷ 40o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 
Warszewskiej i 5 KL - 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Min. szerokość frontu segmentu – 9,0 m przy założeniu dostępu     
od ul. Wiejskiej. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo             
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Konieczne wprowadzenie zróżnicowanej zieleni od ul.5 KL. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach terenu w wielkości dostosowanej do 
programu usługowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV  typu miejskiego. 

 
 

41) SYMBOL TERENU:  40 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,42 

 2. Granice terenu ul. 5 KL, ul. Wiejska. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska               
o charakterze publicznym: skwer. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów z p-ktu 9.2. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji za wyjątkiem obiektów z p-ktu 9.2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną 
gatunkowo wysoką i niską zielenią ozdobną. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

-  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Lokalizacja stacji transformatorowej15/0,4 kV typu miejskiego. 
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42) SYMBOL TERENU:  41 U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,74 

 2. Granice terenu ul. Wiejska, ul. 5 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

3.2. 

Ośrodek usługowy wielofunkcyjny (usługi handlu, gastronomii, 
zdrowia, kultury i inne). 
Dopuszcza się mieszkania funkcyjne. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
 

4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa zwarta, dopuszcza się realizacja w formie segmentów 
wzdłuż ul. Wiejskiej. 
Wysokość zabudowy - 2,5 kond. (do 12,5m do kalenicy). 
Powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki. 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 
35o÷40o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia                 
ul. Wiejskiej i 5 KL - 10,0m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Min. szerokość frontu segmentu - 9,0 m przy założeniu dostępu 
do ul. Wiejskiej. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

 
6.4. 

 
6.5. 

 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo - 
obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Konieczne wprowadzenie zróżnicowanej zieleni ozdobnej od      
ul. Wiejskiej. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych NN i 
WN (patrz rysunek zmian) zakaz budowy obiektów 
mieszkaniowych i innych związanych z pobytem ludzi powyżej     8 
godzin. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

Parkowanie w granicach terenu w wielkości dostosowanej           
do programu usługowego. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 

 

43) SYMBOL TERENU:  42 UO 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,0 

 2. Granice terenu ul. Warszewska, ul. 5 KL 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
  3.2 
3.3. 

 

Usługi oświaty:szkoła z koniecznym programem towarzyszącym. 
Dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z 3.1. 
Dopuszcza się lokalizację przedszkola. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 

 
4.3. 

Wysokość zabudowy - 2,5 kond. (do 13,5m do kalenicy). 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 
35o÷40o. 
Zabudowa szkoły powinna stanowić zamknięcie układu 
kompozycyjnego: kościół - ul. Wiejska - szkoła. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu za wyjątkiem wydzielenia działki 
przedszkola. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 
 

Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej           - 
min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo      - 
obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. Wzdłuż ul. Warszewskiej i 5 KL konieczny pas zieleni 
izolacyjnej (drzewa i krzewy). 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

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

44) SYMBOL TERENU:  43 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,56 

 2. Granice terenu ul. Wiejska, ul. Warszewska 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy Warszewskiej - 6,0 m za wyjątkiem istn. zabudowy, 
- ulicy Wiejskiej -  po frontach istn. zabudowy, min. 5,0 m od linii 
rozgraniczenia. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 650 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rys.zmian) objęta strefą ochrony zasobowej 
ujęcia wody Pilchowo -obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 
2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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45) SYMBOL TERENU:  44 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,70 

 2. Granice terenu ul. Wiejska, ul. 6 KL, Potok Welecki, ul. Szczecińska. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 
Postulowane wprowadzenie usług w parterach zabudowy przy 
ul. Wiejskiej, wzbogacające program sąsiedniego ośrodka 
usługowego 41 U. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
 

4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
 

4.5. 
 
 
 
 

4.6. 
 

Zabudowa wolno stojąca, dopuszcza się zabudowę zwartą         
w zakresie nie przekraczającym 30 % pow. terenu 44 MJ,U. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o, usytuowanie kalenicowe 
względem ul. Wiejskiej. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy Szczecińskiej - 10,0 m, 
- 6 KL - 8,0 m 
- ulicy Wiejskiej -  w/g frontu istn. budynku nr 18, 
- od granicy Potoku Weleckiego -10,0m. 
Obowiązująca linia zabudowy od ul. Wiejskiej do skrzyżowania  
z ul. Warszewską -po frontach istn. zabudowy (patrz rys.zmian). 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 600 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
 

6.4. 
 
 

6.5. 
 

6.6. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia          
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia             
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Wzdłuż ul. Szczecińskiej konieczny pas zieleni izolacyjnej    
szer. min. 10,0 m. 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych 
NN i WN (patrz rysunek zmian) zakaz budowy obiektów 
mieszkaniowych i innych związanych z pobytem ludzi powyżej    
8 godzin. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazdy wewnętrzne o szer. min. 6,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istn. stacja transformatorowa 15/ 0,4 kV - do zachowania. 
Przebieg liniowych urządzeń infrastruktury technicznej. 
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46) SYMBOL TERENU:  45 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,95 

 2. Granice terenu Tereny wzdłuż Potoku Weleckiego (od ul. Szczecińskiej do                  
ul. Nad Potokiem) 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

Zieleń urządzona o charakterze publicznym: ciąg zieleni 
wysokiej wzdłuż Potoku Weleckiego 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni pokrewnymi 
gatunkami zieleni średniej i wysokiej. 
Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Zakaz parkowania. 

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

47) SYMBOL TERENU:  46 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,52 

 2. Granice terenu ul. Nad Potokiem, ul. Szczecińska, Potok Welecki 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających: 
- ulicy Nad Potokiem - 5,0 m za wyjątkiem istn. zabudowy, 
- od granicy Potoku Weleckiego -5,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki - 600 m2,         
z zachowaniem dostępu do ul. 16 KD. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
 

6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia            
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych 
NN i WN (patrz rysunek zmian) zakaz budowy obiektów 
mieszkaniowych i innych związanych z pobytem ludzi powyżej     
8 godzin. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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48) SYMBOL TERENU:  47 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 4,39 

 2. Granice terenu ul. Okocimska, ul. Nad Potokiem, ul. Szczecińska. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 
 

Zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy Szczecińskiej i Zegadłowicza - 24,0 m, 
- ulicy Okocimskiej (6 KL) - po frontach zabudowy istniejącej, 
- ulicy Nad Potokiem - 5,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki pod zabudowę 
wolno stojącą - 650 m2, pod bliźniaczą - 400 m2. 
Szerokość frontu nowo wydzielanej działki przy ul. Okocimskiej  
- maksymalnie 30,0 m. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
 

6.4. 
 
 

6.5. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia          
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia           
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych 
NN i WN (patrz rysunek zmian) zakaz budowy obiektów 
mieszkaniowych i innych związanych z pobytem ludzi powyżej    
8 godzin. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazdy wewnętrzne o szer. min. 6,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Lokalizacja stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV -typu miejskiego. 
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49) SYMBOL TERENU:  48 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 4,54 

 2. Granice terenu ul. Tuwima, ul.Zegadłowicza, ul. Okocimska, granica lasów (administrac. 
granica miasta Szczecina). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 35o÷ 45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy Okocimskiej i Tuwima - po frontach zabudowy istniejącej, 
- ul. Zegadłowicza - 24,0 m (w/g frontu budynku nr 13), 
- od granicy lasów i wsch. granicy ustalenia - w/g rys. zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 800 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo           
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 
8.3. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazdy wewnętrzne o szer. min. 5,0 m. 
Konieczne publiczne przejście piesze od dojazdu wewnętrznego do 
lasu o szer. min. 2,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV - do zachowania. 

 

50) SYMBOL TERENU:  49 MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,10 

 2. Granice terenu ul.Zegadłowicza (Szczecin), ul. Tuwima, granica lasów (administracyjna 
granica m. Szczecina). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa: jednorodzinna. 
Dopuszcza się usługi w zakresie nie przekraczającym 30 % 
kubatury obiektu. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 25 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 35o÷ 45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ulicy Tuwima - po frontach zabudowy istniejącej, 
- ul. Zegadłowicza - 24,0 m, 
- od granicy lasów - po frontach zabudowy istn. - w/g rys.zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 650 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony chemicznej ujęcia wody Pilchowo         
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnych działek. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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51) SYMBOL TERENU:  50 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 6,93 

 2. Granice terenu przedłużenie  ul. Okocimskiej (6 KL), ul. Nad Potokiem, granica lasów,  
(administracyjna granica m. Szczecina). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 

4.6. 
 

4.7. 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ul. 6 KL (przedłużenie ul. Okocimskiej) - 8,0 m, 
- od ul. Nad Potokiem i granicy lasów - (w/g rysunku zmian). 
Obowiązująca linia zabudowy od dojazdu wewnętrznego w 
rejonie bud. nr 30 przy ul. Nad Potokiem - w/g rysunku zmian. 
W rejonie niekorzystnych warunków geologiczno - inżynierskich 
dopuszcza się zabudowę wyłącznie po przeprowadzeniu badań 
geologicznych stwierdzających przydatność gruntów pod 
zabudowę. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1000 m2, za 
wyjątkiem trzech działek w rejonie budynku nr 30 przy ul. Nad 
Potokiem. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
 

6.4. 
 
 

6.5. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia          
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia             
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 
8.3. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazdy wewnętrzne o szer. min. 8,0m. 
Konieczne publiczne przejścia piesze od dojazdów 
wewnętrznych do lasu o szer. min. 2,0m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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52) SYMBOL TERENU:  51 ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,14 

 2. Granice terenu Tereny wzdłuż Potoku Weleckiego (od ul. 6 KL do ul. Osowskiej, wzdłuż 
ul. Nad Potokiem) 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
 

Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o 
charakterze publicznym, ciąg zieleni wzdłuż Potoku Weleckiego 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. Zakaz zabudowy. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

6.3. 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną 
gatunkowo wysoką i niską zielenią ozdobną. 
Część terenu objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia wody 
Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 
8.3. 

Dopuszcza się dojazdy ulicą Osowską do przyległych parceli. 
Zakaz parkowania za wyjątkiem ul. Osowskiej. 
Wzdłuż ul. Osowskiej i Nad Potokiem , przebieg głównego  
ciągu pieszo - rowerowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Przebieg liniowych obiektów infrastruktury technicznej. 

 
 

53) SYMBOL TERENU:  52 MJ+U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,75 

 2. Granice terenu ul. Wiejska, ul. Osowska, Potok Welecki 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa: jednorodzinna. 
Dopuszcza się działalność gospodarczą usługowo - produkcyjną. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 
 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 35o÷ 45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ul. Wiejskiej - 10,0 m, 
- ul. Osowskiej (ciąg pieszy) -10,0 m za wyjątkiem istniej. zabudowy,
- od granicy Potoku Weleckiego i zieleni parkowej - 10,0 m,            
za wyjątkiem zabudowy istniejącej. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

 
6.5. 

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo             
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
W strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych NN i 
WN (patrz rys. zmian) zakaz budowy obiektów mieszkaniowych i 
innych związanych z pobytem ludzi powyżej 8 godzin. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazd wewnętrzny o szer. min. 8,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/ 0,4 kV - do zachowania. 
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54) SYMBOL TERENU:  53 MJ+U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,98 

 2. Granice terenu Teren między zielenią leśną a parkową na zapleczu ul. Wiejskiej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa: jednorodzinna. 
Dopuszcza się działalność gospodarczą usługowo -produkcyjną. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 
350÷450. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od: 
- granicy lasów i zieleni parkowej - 10,0 m, 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć 
granic własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazd wewnętrzny o szer. min. 8,0 m. 

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

55) SYMBOL TERENU:  54 MJ+U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,27 

 2. Granice terenu ul. Osowska, płd.-wsch.granica opracowania (granica  m. Szczecina). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa: jednorodzinna. 
Dopuszcza się działalność gospodarczą usługowo -produkcyjną. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy). 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 350÷450. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od: 
- linii rozgraniczenia ul. Osowskiej - 10,0 m za wyjątkiem 
zabudowy istniejącej, 

- granicy lasów i zieleni parkowej - 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1200 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć 
granic własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Teren (patrz rysunek zmian) objęty strefą ochrony zasobowej 

ujęcia wody Pilchowo-obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1,p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnych działek. 
Dojazd wewnętrzny o szer. min. 8,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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56) SYMBOL TERENU:   ZL 1. Powierzchnia terenu (ha): 30,82 

 2. Granice terenu Lasy w granicach opracowania rysunku nr 2. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Lasy ochronne. 
Dopuszcza się zagospodarowanie rekreacyjno - turystyczne. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów z punktu 3.2. 
 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia           
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 
Część terenu objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia wody 
Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Przebieg (w rejonie 12 MJ,U) lokalnej ścieżki rowerowej               
- min. szerokość dwukierunkowej jezdni rowerowej 2,0m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Przebieg (leśną drogą w rejonie 12 MJ,U) magistrali 
wodociągowej Tanowo-Bartoszewo-Pilchowo - do zachowania. 
Przebieg (leśną drogą w rejonie 12 MJ,U) kolektora kanalizacji 
sanitarnej Bartoszewo-Pilchowo - (projektowany). 

 
 

57) SYMBOL TERENU:  01 KG 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,45 

 2. Granice terenu ul. Szczecińska (obecnie odcinek drogi wojewódzkiej nr 115). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy głównej. Istniejąca droga wojewódzka. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 

Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony biologicznej, 
chemicznej i zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2a, 2b, 2c,. 
Należy zastosować zabezpieczenia techniczne eliminujące 
uciążliwość ruchu dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

8.2. 
 
 
 

8.3. 
 

8.4. 
 

8.5. 
 

8.6. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 20,0÷30,0 m              
- w/g rys. zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,5 m każdy, 
- chodnik obustronnie, 
- ścieżki rowerowe poza jezdnią główną. 
Przystanki komunikacji autobusowej w zatokach wydzielonych    
z jezdni głównej. 
Samodzielna kładka dla pieszych i rowerów usytuowana przy 
obecnym moście z zastrzeżeniem p-ktu 8.5. 
Dopuszcza się przebudowę mostu z uwzględnieniem ciągu 
pieszo - rowerowego. 
Ogranicza się do niezbędnego minimum przejazdy poprzeczne, 
wjazdy bramowe i obsługę istn. zabudowy bezpośrednio z          
ul. Szczecińskiej. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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58) SYMBOL TERENU:  02 KZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,33 

 2. Granice terenu ul. Leśna - droga powiatowa nr 41415. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga powiatowa. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część ulicy (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia                
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

8.2. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 15,0÷20,0 m.        
- w/g rys. zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy, chodniki od 
strony zabudowy. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

59) SYMBOL TERENU:  03 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,69 

 2. Granice terenu ul. Wiejska. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo         
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c,. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

8.2. 
 
 

8.3. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 12,0÷25,0 m,          
w/g rys. zmian 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy, 
- chodniki obustronne na obszarze zabudowanym. 
Na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Osowskiej przebieg 
głównego ciągu pieszo - rowerowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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60) SYMBOL TERENU:  04 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,29 

 2. Granice terenu ul. Warszewska 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Ulica (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia 
wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych i kolidującego z funkcją 3.1. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

8.2. 
 
 

8.3. 
 
 
 

8.4. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 15,0÷23,0 m.             
- w/g rys. zmian, z zastrzeżeniem p-kt 8.3. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy, 
- chodniki obustronne. 
Na odcinku od ul. 22 KD do ul. 23 KD przy projektowanej 
zabudowie, ze względu na istn. drzewostan, szerokość linii 
rozgraniczenia min. 20,0 m. Dopuszcza się obsługę zabudowy z 
podjazdu (szer. min. 4,5 m) wydzielonego z jezdni głównej. 
Na odcinku od ul. Wiejskiej do terenu szkoły - 42 UO - przebieg 
głównego ciągu pieszo - rowerowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

61) SYMBOL TERENU:  05 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,20 

 2. Granice terenu Projektowana ulica, połączenie ul. Wiejskiej z  ul. Leśną, obsługa 
zabudowy mieszkaniowej i usług. 

 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. 
 

6.2. 

Ulica (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia 
wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, p-kt 2c. 
Postulowane wprowadzenie szpaleru drzew na odcinku od         
ul. Warszewskiej do 26 KD. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 15,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy, 
- chodniki obustronne, 
- ścieżki rowerowe. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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62) SYMBOL TERENU:  06 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,06 

 2. Granice terenu Ul. Okocimska i projektowane przedłużenie do ul. Wiejskiej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. istniejąca i projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 

Część ulicy (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej i zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b i 2c. 
Konieczne wprowadzenie zróżnicowanej gatunkowo wysokiej i 
niskiej zieleni przyulicznej na odcinku od ul. Zegadłowicza do      
ul. Nad Potokiem. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 20,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy, 
- chodniki obustronne, 
- ścieżki rowerowe. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

63) SYMBOL TERENU:  07 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,72 

 2. Granice terenu Ul. Wołczkowska. 

 3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony 
biologicznej i chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują 
ustalenia         w/g §4, ust. 1, p-kt 2a i 2b. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

8.2. 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 12,0 - 20 m,         
w/g rys. zmian 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki obustronne. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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64) SYMBOL TERENU:  08 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,45 

 2. Granice terenu Ul. Spacerowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony chemicznej 
ujęcia wody Pilchowo -obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1,p-kt 2. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

8.2. 
 
 

8.3. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 12,0÷25 m.,         
w/g rys. zmian 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki obustronne. 
Na odcinku od ul. Szczecińskiej do terenu 10 UK,US+ZP 
przebieg głównego ciągu pieszo - rowerowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

65) SYMBOL TERENU:  09 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,66 

 2. Granice terenu Odcinek ul. Nad Potokiem i ul. Osowska. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 

Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony chemicznej i 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia          
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b i 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych i kolidującego z funkcją 3.1. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
     

8.2. 
 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 10,0÷20,0 m,      
w/g rys. zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodnik od strony zabudowy. 
Wzdłuż ul. Osowskiej przebieg głównego ciągu pieszo - 
rowerowego. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV - do zachowania. 
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66) SYMBOL TERENU:  10 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,74 

 2. Granice terenu Ul. Staroleśna i projektowane połączenie z projektowanym osiedlem 
mieszkalno - usługowym. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy lokalnej. Istniejąca i projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia 
wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
  

8.2. 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 14,5÷15,0 m.,    
w/g rys. zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,0 m każdy, 
- chodniki obustronne. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

67) SYMBOL TERENU:  11 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,35 

 2. Granice terenu Ul. Dębowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia 
wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.             
 

8.2. 
   

8.3. 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 12,0 m, z 
zastrzeżeniem  p-ktu 8.3. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu z zastrz. p-kt 8.3. 
Dopuszcza się niezbędne zawężenie linii rozgraniczenia ze 
względu na istniejące zainwestowanie na odcinku od 13 KD      
do10 KL. Dopuszcza się 1 pas ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 

 

68) SYMBOL TERENU:  12 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,50 

 2. Granice terenu Ul. Sosnowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia 
wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
    

8.2. 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 10,0÷12,0 m.     
w/g rys. zmian. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodnik od strony zabudowy. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

69) SYMBOL TERENU:  13 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,27 

 2. Granice terenu Ul. Jodłowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia 
wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgran. min. 10,0 m z zastrz. p-ktu 8.3. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu z zastrz. p-ktu 8.3, 
- chodniki obustronne. 
Dopuszcza się niezbędne zawężenie linii rozgraniczenia ze 
względu na istn. zainwestowanie. Dopuszcza się 1 pas ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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70) SYMBOL TERENU:  14 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,40 

 2. Granice terenu Od ul. Spacerowej do wsch. granicy opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony chemicznej    
i zasobowej  ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia         
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b i 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 
 

8.3. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia  min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 
Dopuszcza się poza terenem zabudowanym przekrój drogowy. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

71) SYMBOL TERENU:  15 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,59 

 2. Granice terenu Ul. Szpilkowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia 
wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
   

8.2. 
 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, 10,0 ÷ 15,0 m         
- w/g rys zmian 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV - do zachowania. 
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72) SYMBOL TERENU:  16 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,24 

 2. Granice terenu Ul. Nad Potokiem. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

73) SYMBOL TERENU:  17 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,22 

 2. Granice terenu Ul. Tuwima. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony chemicznej  ujęcia wody Pilchowo    
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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74) SYMBOL TERENU:  18 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,29 

 2. Granice terenu Od ul. Leśnej wzdłuż terenu 21 MJ, U. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana droga 
gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 
 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodnik od strony zabudowy. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

75) SYMBOL TERENU:  19 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,24 

 2. Granice terenu Od ul. Leśnej obsługa terenu 21 MJ, U. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana droga 
gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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76) SYMBOL TERENU:  20 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,10 

 2. Granice terenu „Sięgacz” od ul. Okocimskiej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana droga 
gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony chemicznej  ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

77) SYMBOL TERENU:  21 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,24 

 2. Granice terenu Ul. Wołczkowska (pod lasem). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  
 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony chemicznej  ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2b. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą W III ograniczonej 
ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia       
w/g § 4, ust. 1, p-kt 1 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia  min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu z zastrz. p-kt 8.3. 
Dopuszcza się 1 pas ruchu z zastosowaniem mijanek na 
odcinkach gdzie są trudne warunki dla uzyskania parametrów 
w/g p-kt 8.2. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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78) SYMBOL TERENU:  22 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,95 

 2. Granice terenu Ul. Widokowa i projektowana. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. istniejąca i projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

79) SYMBOL TERENU:  23 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,12 

 2. Granice terenu Od ul. Warszewskiej do ul. 22 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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80) SYMBOL TERENU:  24 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,46 

 2. Granice terenu „Pętla” od ul. Warszewskiej we wsch. części opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

81) SYMBOL TERENU:  25 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,37 

 2. Granice terenu Od ul. Warszewskiej do ul. 05 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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82) SYMBOL TERENU:  26 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,37 

 2. Granice terenu Od ul. 05 KL w  północnej części opracowania. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana droga 
gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo       
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, - chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
 

83) SYMBOL TERENU:  27 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,13 

 2. Granice terenu „Sięgacz” od ul. 26 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana droga 
gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia o szer. min. 4,5 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
 
 

84) SYMBOL TERENU:  28 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,04 

 2. Granice terenu Dojazd od ul. 05 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo         
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia o szer. min. 4,5 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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85) SYMBOL TERENU:  29 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,34 

 2. Granice terenu Dojazd od ul. 05 KL. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica objęta strefą ochrony zasobowej  ujęcia wody Pilchowo - 
obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
 
 
 
 

2. Ustala się następującą treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 3: 
 

1) SYMBOL TERENU:  55 U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,60 

 2. Granice terenu ul. 30 KL, ul. 31 KD, płd. - wsch. granica opracowania w skali 1:1000. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna 
Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej.  

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacje (do 9,5m do kalenicy). 
Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22o - 30o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ul. 30 KL - w/g rysunku zmian, 
- ul. 31 KD - 5,0 m za wyjątkiem zabudowy istniejącej, 
- od płd. - wsch. granicy - odpowiednio 7,0 i 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy 30 KL lub 31 KD. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 2000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

     
6.4. 

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć 
granic własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 30% pow. działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Wzdłuż płn. granicy terenu konieczny pas zieleni izolacyjnej o 
szer. 10,0 ÷15,0 m w/g rysunku zmian. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV - do zachowania 
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2) SYMBOL TERENU:  56 U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,48 

 2. Granice terenu ul. 30 KL, ul. 31 KD, ul. 31a KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna 
Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacje (do 9,5m do kalenicy). 
Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22o ÷ 30o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ul. 30 KL - 10,0 m, 
- ul. 31 KD i 31a KD - w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy 31 KD lub 31a KD. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 900 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

 

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć 
granic własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 30% pow. działki. 
Wzdłuż płn. granicy terenu konieczny pas zieleni izolacyjnej o 
szer. 10,0 m, wzdłuż płd. granicy 8,0 m (w/g rysunku zmian). 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV - do likwidacji po 
wybudowaniu stacji planowanych. 
Odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej SN                       
- do likwidacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 

 

3) SYMBOL TERENU:  57 U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,19 

 2. Granice terenu ul. 10 KL, ul. 30 KL, ul. 31b KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna 
Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej, za wyjątkiem części 
terenu, położonej poza zasięgiem strefy odorowej od fermy 
drobiu - kurników (patrz rys. zmian), gdzie dopuszcza się 
funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie do obsługi funkcji 
3.1. (do potrzeb właściciela lub użytkownika). 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kond. (do 9,5m do kalenicy). 
Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22o÷30o. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ul. 30 KL - 10,0 m, 
- ul. 31a KD i 31b KD - 6,0 m, 
- ul. 10 KL - w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 730 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

    
6.4. 

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć 
granic własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 30% pow. działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Wzdłuż płn. granicy terenu konieczny pas zieleni izolacyjnej 
szer. min. 10,0m. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Parkowanie w granicach własnej działki. 
Dojazd wewnętrzny o szer. min. 10,0 m zakończony placem 
manewrowym 15,0 x 17,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
     

9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej     
o pow. do 30 m2, - lokalizacja stacji transformatorowej15/0,4 kV 
typu miejskiego. 
Odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - do 
likwidacji 
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4) SYMBOL TERENU:  58 U,P+MJ 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,34 

 2. Granice terenu ul. 10 KL,  ul. 31b KD, ul. 31a KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna 
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. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy do 1,5 kondygnacji (do 9,5m do kalenicy). 
Dachy, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 22o ÷ 30o 
ustawienie kalenicowe względem ul. 31a KD. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ul. 31a KD - 10,0 m, 
- pozostałe - 6,0 m i  w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 730 m2 z 
wyjątkiem działki na zakręcie ul. 31a KD. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

 

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć 
granic własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 30% pow. działki. 
Wzdłuż południowej i wschodniej granicy terenu konieczny pas 
zieleni izolacyjnej szer. 5,0 ÷ 10,0 m (patrz rysunek zmian). 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - do 
likwidacji 
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5) SYMBOL TERENU:  59 MJ+U,P 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,37 

 2. Granice terenu ul. 31a KD, ul. 10 KL,  ul. 31 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dopuszcza się działalność gospodarczą usługowo - produkcyjną. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość zabudowy - do 2,5 kond. (do 12,5m do kalenicy). 
Dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia połaci głównych 
300÷400, ustawienie szczytowe względem ul. 31a KD. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ul. 31 KD - 5,0 m i w/g rysunku planu 
- ul. 31a KD i 10 KL - 6,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki: 
- 800 m2 w części terenu na zachód od przejścia pieszego, 
- 1300 m2 w części terenu na wschód od przejścia pieszego. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnej działki. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 30% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnej działki. 
Ciąg pieszy o szer. min. 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - do likwidacji. 

 
 

6) SYMBOL TERENU:  60 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,99 

 2. Granice terenu ul. 10 KL,  ul. 31 KD, południowa granica opracowania w skali 1:1000 . 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji     
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

     
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond. (do 12,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt nachylenia 
połaci głównych 300÷ 400ustawienie szczytowe do ul. 31 KD.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- ul. 31 KD - 5,0 m, 
- 10 KL - 6,0 m, 
- od granicy lasów 5,0 ÷10,0 m. -  w/g rysunku zmian. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
   

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do 
ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 850 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 
8.3. 

Parkowanie w granicach własnej działki. 
Dojazd wewnętrzny o szer. min. 8,0 m. 
Przejście piesze o szer. min. 5,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej o 
pow. do 30 m2, - lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu 
miejskiego. 
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7) SYMBOL TERENU:  61 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,46 

 2. Granice terenu ul.10 KL, zachodnia granica opracowania w skali 1:1000(zieleń leśna). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 30o÷40o.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
- 10 KL - 6,0 m, 
- od granicy lasów - 10,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
   

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy 10 KL. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 1000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

 
     

9.3. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej o 
pow. do 30 m2, - lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
typu miejskiego. 
Odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - do 
likwidacji. 

 

8) SYMBOL TERENU:  10 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,57 

 2. Granice terenu Projektowana ulica lokalna po przebiegu drogi gruntowej do 
Sierakowa, przedłużenie ul. Staroleśnej z Pilchowa. 

 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 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, min. 14,5 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy, 
- chodnik obustronne. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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9) SYMBOL TERENU:  30 KL 1. Powierzchnia terenu (ha):0,55 

 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. 
8.2. 

Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia -17,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy, 
- ścieżki rowerowe. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
 

10) SYMBOL TERENU:  31 KD 1. Powierzchnia terenu (ha):0,70 

 2. Granice terenu Projektowana ulica dojazdowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica 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. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia ulicy min. 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- chodniki + ścieżka rowerowa. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
 

11) SYMBOL TERENU:  31a KD   1. Powierzchnia terenu (ha):0,70 

  31b KD  

 2. Granice terenu Projektowana ulica dojazdowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica klasy dojazdowa. 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. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia ulicy 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy, 
- chodniki i ścieżka rowerowa w ul. 31a KD. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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3.Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 4: 
 

1) SYMBOL TERENU:  62 MJr 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,30 

 2. Granice terenu Bartoszewo - ul. 35 KD, istn. ogrody działkowe, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rezydencjonalna. 
Zakaz lokalizacji usług. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 20 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie przestrzenne, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 22o÷40o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- 35 KD - 5,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki  
- z działki nr 30/1 i 30/2 - 1000 m2, 
- z działki nr 438 - 4000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 60% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo - 
obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnej działki. 
Dojazdy wewnętrzne o szer. min. 8,0 m. 

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

 

2) SYMBOL TERENU:  35 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,28 

 2. Granice terenu Bartoszewo - połączenie istniejących dojazdów od 37 KD do 34 DP. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Droga klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 

Droga objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych i kolidującego z funkcją 3.1. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV - do zachowania. 
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4.Ustala się następująca treść ustaleń dla terenów elementarnych w zakresie rysunku nr 1: 
 

1) SYMBOL TERENU:  63 ZD 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,05 

 2. Granice terenu Bartoszewo - ul. 35 KD, ul. 37 KD, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ogrody działkowe z zabudową o charakterze rekreacyjnym. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 7,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- 35 KD i 37 KD - 5,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 300 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 60% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnej działki lub w miejscach 
wydzielonych. 

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

 

2) SYMBOL TERENU:  64 ZD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,90 

 2. Granice terenu Bartoszewo - ul. 34 DP, ul. 35 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ogrody działkowe z zabudową o charakterze rekreacyjnym. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 7,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o-45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- 35 KD - 5,0m,  
- 34 DP - 7,0m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 300 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 60% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnej działki lub w miejscach 
wyznaczonych. 

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

 
 
 
 



59 
 

 

 

3) SYMBOL TERENU:  65 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,00 

 2. Granice terenu Bartoszewo - ul. 34 DP, ul. 37 KD, ul. 35 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do12,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- 35 KD i 37 KD - 5,0 m,       - 34 DP - 7,0 m. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 450 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo - 
obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Parkowanie w granicach własnej działki. 
Konieczne pozostawienie przejazdu łączącego ul.34 DP                   
i 35 KD (nr ewid. 27)  z preferencją poszerzenia do 8,0 m. 
Inne dojazdy wewnętrzne o szer. min. 5,0 m. 

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

4) SYMBOL TERENU:  66 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,7 

 2. Granice terenu Bartoszewo - ul. 34 DP, ul. 37 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do 12,5m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- 37 KD - 5,0 m za wyjątkiem zabudowy istniejącej,  
- 34 DP - 7,0 m za wyjątkiem zabudowy istniejącej. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 700 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Teren objęty strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo     
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnej działki. 
Dojazdy wewnętrzne o szer. min. 5,0m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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5) SYMBOL TERENU:  67 UT 1. Powierzchnia terenu (ha): 1,25 

 2. Granice terenu Bartoszewo - ul. 34 DP, ul. 39 KD, zieleń leśna. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa rekreacyjno - wypoczynkowa. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 9,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- 39 KD - 5,0 m za wyjątkiem budynków istniejących,  
- 34 DP - 7,0 m za wyjątkiem budynków istniejących. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
   

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej. 
Minimalna powierzchnia działki 2000 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 50% pow. działki. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Parkowanie w granicach własnej działki. 

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

6) SYMBOL TERENU:  68 MJ,U 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,45 

 2. Granice terenu Bartoszewo - ul. 34 DP, ul. 39 KD. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Zabudowa mieszkalno - usługowa: jednorodzinna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 2,5 kond.(do12,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
- 39 KD - 5,0 m,  
- 34 DP - 7,0 m za wyjątkiem budynków istniejących. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 700 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 
6.3. 

 
      

6.4. 

Usługi wyłącznie nieuciążliwe. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 40% pow. działki. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia         
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Parkowanie w granicach własnej działki. 
Dojazdy wewnętrzne o szer. min. 5,0m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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7) SYMBOL TERENU:  69 ZD 1. Powierzchnia terenu (ha): 13,40 

 2. Granice terenu Bartoszewo - ul. 34 DP, zieleń leśna, jez. Bartoszewo z przyległą 
zielenią. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ogrody działkowe z zabudową o charakterze rekreacyjnym. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 
4.5. 

 

Zabudowa wolno stojąca. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 
Wysokość nowej zabudowy do 1,5 kond.(do 7,5 m do kalenicy), 
Dachy w nowej zabudowie wysokie, symetryczne, kąt 
nachylenia połaci głównych 35o÷45o. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy: 
 - 34 DP - 7,0 m za wyjątkiem zabudowy istniejącej. 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. 
 

5.2. 

Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 300 m2. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
6.2. 

 
6.3. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej -min. 60% pow. działki. 
Część terenu (patrz rys. zmian)objęta strefą ochrony zasobowej 
ujęcia wody Pilchowo -obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1,p-kt2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
   

8.2. 
8.3. 

Parkowanie w granicach własnej działki lub w miejscach 
wyznaczonych. 
Dojazd wewnętrzny o szer. min. 5,0 m. 
Konieczne przejścia piesze do terenu jez. Bartoszewo z 
przyległą zielenią (70 W, ZP). 

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

 

8) SYMBOL TERENU:  70 W, ZP 1. Powierzchnia terenu (ha): 6,50 

 2. Granice terenu Bartoszewo - jez. Bartoszewo z przyległą zielenią. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

 
3.3. 

Zbiornik wodny o funkcji rekreacyjnej - ogólnodostępny. 
Zieleń urządzona: zorganizowana zieleń wysoka i niska o 
charakterze publicznym: ciąg zieleni wzdłuż jez. Bartoszewo. 
Konieczne atrakcyjne elementy małej architektury (siedziska, 
zadaszenia, altany, pomosty itp.) 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń z punktu 3.3. 
 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz parcelacji terenu. 

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
  

6.2. 
 

Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 
Konieczna pielęgnacja, odtwarzanie i wzbogacanie istniejącej 
zieleni wysokiej i niskiej. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Zakaz parkowania. 
Konieczny ciąg pieszy wokół jeziora. 

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

 
 
 
 



62 
 

 

 

 
 
 
 
 

9) SYMBOL TERENU:   ZL 1. Powierzchnia terenu (ha): 801,32 

 2. Granice terenu Lasy w granicach opracowania rysunku nr 1 wraz z uzupełniającymi 
użytkami rolnymi i naturogenicznymi. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

 
 
 
 
 

3.3. 
3.4. 

Lasy ochronne. 
Dopuszcza się zagospodarowanie rekreacyjno - turystyczne dla 
obsługi szlaków turystycznych i tras komunikacyjnych nie 
wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne w trybie ustawy z dnia                 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Gospodarstwo leśne Żółtew - do zachowania. 
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 punktu 3.2. i 3.3. 
 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
     

6.2. 
 
   

6.3. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia        
w/g § 4, ust. 1, pkt 2b. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia          
w/g § 4, ust. 1, pkt 2c. 
Śródleśne podmokłe obniżenia, torfowiska, mszary, trzęsawiska 
(użytki naturogeniczne) - do zachowania jako tereny 
występowania cennych gatunków roślin i zwierząt oraz 
retencjonowania wód . Zakaz zalesiania. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 
 
  

7.2. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W II 
częściowej ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1a. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W III 
ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1b. 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

-  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
Przebieg (patrz rysunek zmian) linii energetycznych NN i WN     
- do zachowania. 
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10) SYMBOL TERENU:   RP, RZ 1. Powierzchnia terenu (ha): 123,0 

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

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Uprawy polowe, łąki i pastwiska. 
Dopuszcza się dolesienia na gruntach o niskiej przydatności 
rolniczej przyległych do kompleksów leśnych z wyłączeniem 
rejonów występowania gatunków zagrożonych w/g Czerwonej 
Listy Zwierząt (patrz rys. zmian) oraz obszarów z punktu 6.4. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy. 
 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
     

6.2. 
 
     

6.3. 
 
     

6.4. 
 

Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
biologicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia       
w/g § 4, ust. 1, pkt 2a. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
chemicznej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia        
w/g § 4, ust. 1, pkt 2b. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia          
w/g § 4, ust. 1, pkt 2c. 
Śródleśne lub przyległe do kompleksów leśnych podmokłe 
obniżenia, torfowiska, mszary, trzęsawiska (użytki 
naturogeniczne) - do zachowania jako tereny występowania 
cennych gatunków roślin i zwierząt oraz retencjonowania wód    
z zakazem zalesiania. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 
 
    

7.2. 

Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W II 
częściowej ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1a. 
Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W III 
ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1b. 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

-  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Przebieg (patrz rysunek zmian) linii energetycznych NN i WN     
- do zachowania. 

 

11) SYMBOL TERENU:   IN 1. Powierzchnia terenu (ha): 26,0 

 2. Granice terenu Jezioro (bagno) Pilchowskie z terenami przyległymi 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. 
3.2. 

Użytki naturogeniczne (obniżenie-torfowisko jez.Pilchowskiego). 
Zakaz zalesiania. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. 
 

Zakaz zabudowy. 
 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 

6.2. 
 

 Część terenu (patrz rys.zmian)objęta strefą ochrony chemicznej   
ujęcia wody Pilchowo -obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 2b. 
Rejon występowania gatunków zagrożonych w/g Czerwonej 
Listy Zwierząt  - do zachowania i ochrony. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1 
 

Część terenu (patrz rysunek zmian) objęta strefą W III 
ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 1b. 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

-  

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Przebieg (patrz rys. zmian) linii energetycznych NN i WN - do 
zachowania. 
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12) SYMBOL TERENU:  10 KL 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,27 

 2. Granice terenu Projektowana ulica lokalna po przebiegu leśnej drogi gruntowej do 
Sierakowa, przedłużenie ul. Staroleśnej z Pilchowa. 

 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 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia  min. 14,5m. 
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. 
 

13) SYMBOL TERENU:  32 KP-R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,10 

2. Granice terenu Istniejąca leśna droga gruntowa, przedłużenie ul.Sosnowej z Pilchowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Samodzielny ciąg pieszo - rowerowy. Projektowany gminny ciąg 
publiczny. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne -  

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 5,0 m. 
Pas ruchu dwukierunkowy: dla rowerów należy fizycznie 
oddzielić od pasa ruchu dla pieszych. 

 9. ustalenia inżynieryjne -  
 

14) SYMBOL TERENU:  32 a DP 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,45 

 2. Granice terenu Droga powiatowa nr 41415 - (kierunek Police) - przedłużenie                   
ul. Leśnej z Pilchowa. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ulica 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. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia  min. 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny drogowy: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szer. min. 3,0 m każdy. 

 9. ustalenia inżynieryjne -  
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15) SYMBOL TERENU:  32 b KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,43 

 2. Granice terenu Przedłużenie ul. Wołczkowskiej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Droga klasy dojazdowej. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Droga (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony biologicznej ujęcia 
wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, p-kt 2a. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

 

Szerokość w liniach rozgraniczenia  min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny drogowy: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

 9. ustalenia inżynieryjne -  
 

16) SYMBOL TERENU:  33 DW 1. Powierzchnia terenu (ha): 6,60 

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

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Droga klasy głównej. Istniejąca droga wojewódzka. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Poszerzenie linii rozgraniczenia drogi symetrycznie - po 3,5 m. 
od istniejących linii (w tym 3,5 m. od strony wsch. w obrębie 
Sierakowo) 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część drogi (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej 
ujęcia wody Pilchowo -obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1,       
p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 

8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia w granicach opracowania      
- 21,5 m ( łącznie 25,0 m, w tym 3,5 m w obrębie Sierakowo ). 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- szerokość jezdni jak w stanie obecnym. 

 9. ustalenia inżynieryjne -  
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17) SYMBOL TERENU:  34 DP 1. Powierzchnia terenu (ha): 3,55 

 2. Granice terenu Droga powiatowa nr 41413 (częściowo w m. Bartoszewo). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Droga klasy zbiorczej. Istniejąca droga powiatowa. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

4.1. Poszerzenie odcinka drogi od skrzyżowania z 37 DP w kierunku 
południowym od istniejącej linii rozgraniczenia 

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
 

6.2. 

Część drogi (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej 
ujęcia wody Pilchowo -obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1,p-kt 2c.
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych i kolidującego z funkcją 3.1. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 
 

8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia na odcinku: 
- od skrzyżowania z 33DW do 37KD - 18,0 m. 
- od skrzyżowania z 37KD do granicy opracowania min. 16,0 m 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
- jednostronny ciąg pieszo - rowerowy. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

18) SYMBOL TERENU:  35 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,20 

 2. Granice terenu Bartoszewo - połączenie istniejących dojazdów od 37 KD do 34 DP. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Droga klasy dojazdowej. Projektowana droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Droga objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo     
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m, 2 pasy ruchu, 
- chodniki. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV - do zachowania. 
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19) SYMBOL TERENU:  36 KR 1. Powierzchnia terenu (ha): 2,10 

 2. Granice terenu Istniejąca leśna droga gruntowa (Żółtew - m. Szczecin). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Międzynarodowa ścieżka rowerowa na terenie gruntów Skarbu 
Państwa  w zarządzie L.P. - Nadleśnictwa Trzebież. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ścieżka objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo  
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 5,0 m 
Trasa międzynarodowej ścieżki rowerowej - minimalna szer. 
dwukierunkowej jezdni rowerowej 3,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Przerzut wody rz. Gunica - jez. Głębokie ∅ 300 mm. 

 

20) SYMBOL TERENU:  37 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,41 

 2. Granice terenu Droga gruntowa (częściowo leśna) z Bartoszewa w kierunku zabudowy 
zagrodowej (Żółtew). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Droga klasy dojazdowej oraz międzynarodowa ścieżka 
rowerowa. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Droga objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo      
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
 
  

8.2. 

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m. 
Ze względu na drzewostan dopuszcza się odcinkami zawężenie 
linii rozgraniczenia z uwzględnieniem p-ktu 8.2. 
Przekrój poprzeczny: 
- 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m, 2 pasy ruchu, 
- jezdnia dla rowerów o szerokości min. 3,0m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

  
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Przerzut wody rz. Gunica - jez. Głębokie ∅ 300 mm                     
- do zachowania. 
Na odcinku drogi od 34 DP do 38 KR magistrala wodociągowa 
Tanowo - Bartoszewo - Pilchowo - do zachowania. 
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21) SYMBOL TERENU:  38 KR 1. Powierzchnia terenu (ha): 1, 0 

 2. Granice terenu Istniejąca leśna droga gruntowa Bartoszewo - Pilchowo. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Ścieżka rowerowa lokalna na terenie gruntów Skarbu Państwa  
w zarządzie L.P. - Nadleśnictwa Trzebież.. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ścieżka objęta strefą ochrony zasobowej ujęcia wody Pilchowo  
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 

Szerokość linii rozgraniczenia min. 3,0 m 
Trasa lokalnej ścieżki rowerowej 
- minimalna szerokość dwukierunkowej jezdni rowerowej 2,0 m. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
 

9.2. 

Magistrala wodociągowa Tanowo - Bartoszewo - Pilchowo 
(istniejąca) - do zachowania. 
projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej Bartoszewo - 
Pilchowo. 

 

22) SYMBOL TERENU:  39 KD 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,10 

 2. Granice terenu Bartoszewo - dojazd z drogi 34 DP do jeziora Bartoszewo z przyległą 
zielenią  (70 W, ZP). 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Droga klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Istniejąca droga gminna. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. 
 
    

6.2. 

Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony zasobowej 
ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1,     
p-kt 2c. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2. 
8.3. 

Szerokość linii rozgraniczenia jak w stanie istniejącym. 
Minimalna szerokość jezdni - 4,5m. 
Wydzielić ciąg pieszo - rowerowy z istniejącej jezdni. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
9.2. 

   
9.3. 

Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
Przerzut wody rz. Gunica - jez. Głębokie ∅ 300 mm - do 
zachowania. 
Magistrala wodociągowa Tanowo - Bartoszewo - Pilchowo - do 
zachowania. 
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23) SYMBOL TERENU:  40 KP - R 1. Powierzchnia terenu (ha): 0,55 

 2. Granice terenu Bartoszewo - istniejąca leśna droga gruntowa, projektowana trasa 
międzynarodowej ścieżki rowerowej. 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Gminny ciąg pieszo - rowerowy na terenie gruntów Skarbu 
Państwa  w zarządzie L.P. - Nadleśnictwa Trzebież.. 

 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. 
8.2. 

Szerokość linii rozgraniczenia min. 5,0 m 
Szerokość jezdni pieszo - rowerowej min. 5,0 m, dopuszcza się 
ze względu na drzewostan zawężenie szerokości. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 
  

9.2. 

Przerzut wody rz. Gunica - jez. Głębokie ∅ 300 mm                    
- do zachowania. 
Magistrala wodociągowa Tanowo - Bartoszewo - Pilchowo                      
- do zachowania. 

 

24) SYMBOL TERENU:  41 DS 1. Powierzchnia terenu (ha): 7,16 

 2. Granice terenu Projektowana obwodnica zach. m. Szczecina (w/g koncepcji             
B.S.i P.R.P.W. - Szczecin 1991r. , aktualizacja - luty 2000 r.) 

 3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Drogowe obejście m. Szczecina. 

 4. ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

-  

 5. ustalenia zasad 
parcelacji 

-  

 6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część obwodnicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony 
zasobowej ujęcia wody Pilchowo - obowiązują ustalenia             
w/g § 4, ust. 1, p-kt 2c. 

 7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. 
8.2.  

Szerokość w liniach rozgraniczenia - 40,0 m. 
Dopuszcza się zmniejszenie szerokości w liniach rozgraniczenia 
po jednoznacznym przesądzeniu klasy drogi oraz parametrów 
technicznych i użytkowych. 

 9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Możliwość przeprowadzenia sieci uzbrojenia technicznego. 
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§ 4 
 

1. Ustala się treść powtarzalnych ograniczeń szczególnych, o których mowa w §2 ust.1, 
p-kt 3 jak następuje: 
1) W zakresie ochrony dóbr kultury: 

a) w strefie W II -częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 
obowiązuje: 
- zachowanie stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji służby 

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

i innych związanych z pracami ziemnymi (w tym występowanie każdorazowo o 
szczegółowe wytyczne konserwatorskie przed podjęciem decyzji o 
jakiejkolwiek działalności) oraz uzyskanie zezwolenia służby ochrony 
zabytków na rozpoczęcie w/w prac, 

- obowiązuje przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych 
wyprzedzających proces przygotowania inwestycji oraz nadzór 
archeologiczno-konserwatorski nad realizacją prac wymienionych powyżej na 
koszt inwestora, 

- zawiadomienie służby ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia w/w prac, 
  z wyprzedzeniem min. 1-miesięcznym, z uwzględnieniem sezonowości prac 

archeologicznych prowadzonych bez ograniczeń w okresie od maja do 
października, 

 
b/ 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 służby 
ochrony zabytków na rozpoczęcie w/w prac,  

- nadzór archeologiczno-konserwatorski nad realizacją  prac wymienionych 
powyżej oraz ewentualne badania ratunkowe na koszt inwestora,  

- zawiadamienie służb ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia w/w prac z 
wyprzedzeniem min. 1-miesięcznym, z uwzględnieniem sezonowości prac 
prowadzonych bez ograniczeń w okresie od maja do pażdziernika, 

c/  W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej terenu kościoła parafialnego 
wraz z dzwonnicą i zmentarzem przykościelnym /wpisanym do rejestru 
zabytków pod nr 1339/ 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, starodrzewu, 

zachowanie obiektów i użytkowanie zgodnie z ich wartością,  
- uzyskanie każdorazowo służby ochrony zabytków na wszelkie prace 

remontowo-budowlane, inżynierskie i ziemne,  
- preferowanie i realizowanie w/w prac przez osoby/firmy posiadające 

odpowiednie uprawnienia, 
- uzyskiwanie opinii służby ochrony zabytków na etapie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu, 
- uzgadnianie wszelkiej dokumentacji projektowej ze służbą ochrony zabytków,  
- uzyskanie zgody służby ochrony zabytków na zmiany właśności i użytkowania 

obiektów zabytkowych,  
d) dla budynku szkoły przy ul. Szczecińskiej, ujętego w ewidencji 
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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 służbą 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 służby ochrony 
zabytków. 

2) W zakresie stref ochronnych ujęcia wody Pilchowo obowiązują ograniczenia 
wynikające z aktualnych decyzji dotyczących tych stref. Do dnia 31.12.2001r.  
obowiązują zakazy zawarte w decyzji nr OS-6/7622/5/91 Wojewody 
Szczecińskiego z dnia 17.11.1991r., zmienionej decyzją nr OSR-Ś-1/6813/6/2000 
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.10.2000r.:  
a) w strefie ochrony biologicznej, oprócz ograniczeń jak w strefie ochrony 

chemicznej i zasobowej obowiązuje zakaz: 
- realizacji wszelkiego rodzaju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,  

za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej na terenach położonych pomiędzy 
ulicami Wołczkowską i Szczecińską, a granicą administracyjną gminy Police,  

- lokalizacji parkingów i garaży, za wyjątkiem garaży i parkingów indywidualnych 
dla obsługi zabudowy mieszkaniowej i istniejącej szkoły, pomiędzy ulicami 
Wołczkowską i Szczecińską, a granicą administracyjną gminy Police, 

- budowy dróg o dużym natężeniu ruchu, 
- wypasania zwierząt, 
- stosowania nawozów mineralnych i organicznych oraz chemicznych środków 

ochrony roślin, 
- lokalizacji ogrodów działkowych, warzywnych i prowadzenia nawodnień, 
- urządzania pól namiotowych, campingów i obozowisk, 

b) w strefie ochrony chemicznej oprócz ograniczeń jak w strefie ochrony zasobowej 
obowiązuje zakaz: 

- wykonywania wierceń i głębienia szybów bez nadzoru hydrogeologicznego, 
- realizacji zwartego budownictwa typu miejskiego, 
- realizacji ciągów przesyłowych i zbiorników ropopochodnych oraz stacji paliw 

płynnych, 
- lokalizacji wszelkich wysypisk, hałd i wylewisk, 
- lokalizacji oczyszczalni ścieków oraz rolniczego wykorzystania ścieków i 

gnojowicy, 
- lokalizacji cmentarzy, 
- lokalizacji ferm hodowlanych, 
- lokalizacji grzebalisk padliny i odpadów z uboju zwierząt. 
Dopuszcza się warunkowo następujące rodzaje działalności gospodarczej: 
- realizację budownictwa mieszkaniowego rozproszonego jedno- i 

wielorodzinnego, pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń chroniących 
przypowierzchniowe środowisko gruntowo-wodne przez zanieczyszczeniem, 

- lokalizację parkingów pod warunkiem pełnego uszczelnienia ich powierzchni, 
odprowadzania ścieków do kanalizacji i obowiązywania zakazu mycia i 
tankowania pojazdów, 

- lokalizację istniejących ogrodów działkowych, pod warunkiem wykluczenia 
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chemicznych środków ochrony roślin, gnojowicy i nawozów mineralnych, przy 
ograniczonym stosowaniu stałych nawozów organicznych. 

c) w strefie ochrony zasobowej obowiązuje zakaz: 
- wprowadzania nieoczyszczonych lub oczyszczonych w niewłaściwym stopniu 
ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych, 

- eksploatacji, przeróbki i składowania substancji radioaktywnych oraz 
toksycznych substancji chemicznych, 

- eksploatacji i przeróbki substancji ropopochodnych oraz budowy ich zbiorników  
o pojemności większej od 1000 m3, 

- lokalizacji wysypisk, hałd i wylewisk odpadów zawierających substancje 
toksyczne, 

- składowanie na powierzchni terenu chemicznych środków zimowego 
utrzymania dróg, nawozów mineralnych i pryzm kiszonkowych, 

- lokalizacji ferm przemysłowej hodowli zwierząt (pow. 3000 szt. bydła lub 
trzody oraz pow. 500 tys. szt. drobiu), 

- przeobrażania powierzchni ziemi przez eksploatację surowców metodą 
odkrywkową, wykonywania wykopów i dołów chłonnych. 

Dopuszcza się warunkowo następujące rodzaje działalności gospodarczej: 
- lokalizację ciągów przesyłowych, magazynów, baz produktów 

ropopochodnych oraz stacji paliw płynnych pod warunkiem stosowania 
specjalnych zabezpieczeń technicznych przed eksploatacyjnym i awaryjnym 
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, 

- lokalizację wiejskich wysypisk odpadów pod warunkiem uszczelnienia podłoża  
i zastosowania zieleni ochronnej, 

- rolnicze wykorzystanie ścieków pod warunkiem ścisłej kontroli dawkowania 
gnojowicy i ścieków na pola w/g zasad agrotechnicznych. 

 
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) z istniejącej sieci wodociągowej bazującej na ujęciach „Tanowo” i awaryjnie 
„Pilchowo”, 

b) z projektowanej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu „Tanowo” oraz do 
czasu wykonania sieci wodociągowej ∅225 PE z Tanowa, awaryjnie z ujęcia 
„Pilchowo”, 

c) w przypadku wymiany z uwagi na stan techniczny odcinków sieci wodociągowej 
utrzymuje się jej dotychczasowy przebieg, 

d) utrzymanie istniejących studni publicznych i budowa nowych dla celów obrony 
cywilnej. 

2) Odprowadzanie ścieków: 
a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego i projektowanego systemu 

kanalizacji rozdzielczej z odprowadzeniem ścieków poprzez przepompownie do 
oczyszczalni „Grabów”, 

b) w przypadku wymiany lub modernizacji sieci kanalizacyjnej utrzymuje się jej 
dotychczasowy przebieg, 

c) wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia podczyszczające.  
3) Usuwanie odpadów: 
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    Zorganizowany wywóz odpadów (po segregacji w miejscu powstawania) do 
Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. 

4) Elektroenergetyka: 
a) zasilanie obszaru opracowania  m. Pilchowo (rysunek nr 2) z istniejących  

i 8 projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV (typu miejskiego).        
Stacje projektowane należy włączyć liniami kablowymi średniego napięcia w 
pierścień 15 kV, zasilający istniejące stacje transformatorowe, 

b) należy zapewnić możliwość funkcjonowania istniejących napowietrznych linii 
NN i WN, przebiegających przez obszar opracowania w rejonie m. Pilchowo 
(rysunki nr 2 i 1), uwzględnić strefę ochronną o szerokości 60,0 m, 

c) zasilanie obszaru opracowania m. Pilchowo - rejon pod Sierakowem (rysunek   
nr 3) z 3 projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV (typu miejskiego). 
Stacje projektowane należy zasilić przelotowo liniami kablowymi średniego 
napięcia, z istniejącej linii napowietrznej 15 kV nr 141, 

d) istniejące słupowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV (własność ZE) w rejonie 
jw. (rysunek nr 3), po wybudowaniu stacji projektowanych - do likwidacji. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV, nr 1150 (własność odbiorcy) - do 
zachowania, linia zasilająca 15 kV napowietrzno -kablowa - do przebudowy, 

e) istniejący odcinek linii napowietrznej średniego napięcia nr 141 w rejonie jw. 
(rysunek nr 3), przebiegający przez obszar opracowania i kolidujący z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu należy przebudować, 

f) na pozostałym obszarze Bartoszewo - Żółtew (rysunki nr 1 i 4) utrzymanie 
dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną oraz realizację 
stacji transformatorowych 15/04 kV stosownie do potrzeb, 

g) na całym obszarze opracowania należy: 
- projektowane obiekty zasilić siecią rozdzielczą niskiego napięcia, 
- przebudować istniejące linie elektroenergetyczne, kolidujące z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu, 
h) preferuje się stopniową likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych  

i zastępowanie ich w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi 
lokalizowanymi w istniejących i projektowanych ciągach chodników, pasach 
zieleni oraz wzdłuż istniejących dróg gruntowych . 

5) Zaopatrzenie w gaz: 
a) zasilanie obszaru opracowania m. Pilchowo (rysunek nr 2) i m. Pilchowo - rejon 

pod  Sierakowem (rysunek nr 3) gazem przewodowym niskiego ciśnienia za 
pośrednictwem stacji redukcyjno-pomiarowej II0 przy ul. Szczecińskiej, 

b) planowane odcinki sieci rozdzielczej należy przyłączyć do istniejącej sieci 
niskiego ciśnienia, w tym obszar m. Pilchowo - rejon pod Sierakowem (rysunek 
nr 3) do istniejącej sieci niskiego ciśnienia w ciągu drogi  10 KL (ul. Staroleśna) 
przy terenie 17 MJ,U, 

c) zasilanie pozostałego obszaru opracowania Bartoszewo - Żółtew (rys. nr 1 i 4) 
gazem przewodowym średniego ciśnienia, doprowadzonym z Tanowa, 

d) na obszarze jw. sieć rozdzielcza średniego ciśnienia, z zastosowaniem węzłów 
redukcyjnych na poszczególnych budynkach, 

e) na całym obszarze opracowania: 
- należy sieć rozdzielczą niskiego ciśnienia lokalizować w istniejących  i 

projektowanych ciągach chodników, pasach zieleni oraz wzdłuż istniejących 
dróg  gruntowych, 

- przewiduje się zużycie gazu do celów socjalno-bytowych, grzewczych i innych.  
 

6) Telekomunikacja: 
a) obsługę telekomunikacyjną obszaru opracowania m. Pilchowo (rysunek nr 2)  
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i m. Pilchowo - rejon pod Sierakowem (rysunek nr 3) przez system 
telekomunikacyjny m. Szczecina, 

b) obsługę telekomunikacyjną pozostałego obszaru opracowania Bartoszewo - 
Żółtew (rysunki nr 1 i 4) przez centralę telefoniczną w Tanowie (poza obszarem 
opracowania), 

c) należy zapewnić funkcjonowanie linii telekomunikacyjnych tranzytowych 
przebiegających przez obszar opracowania, 

d) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych, z 
preferencją dla linii i przyłączy kablowych. 

7) 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, w/g decyzji użytkowników tych posesji. 

 
 

2. Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na 
rysunku zmian, są ilustracją zasad obsługi,  nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych 
i mogą podlegać korektom wynikającym z technicznych warunków realizacji. 

 
§ 6 

 
1. Zmienia się przeznaczenie następujących gruntów rolnych, leśnych i użytków na cele 

nierolnicze i nieleśne: 
NR 

EWIDENC. 
DZIAŁKI 

GRUNTY ORNE UŻYTKI ZIELONE UŻYTKI 
Lz V 

LASY LASY INNE RAZEM 

 R V R VI Ł IV Ps IV Ps V  NADL. Ls VI Ls V  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4/1 0,47 0,68 - - - - - - - 1,15 
4/2 0,12 0,39 - - - - - - - 0,51 
4/3 0,06 0,48 - - - - - - - 0,54 
4/5 0,15 0,43 - - - - - - - 0,58 
4/6 0,16 0,30 - - - - - - - 0,46 
4/7 0,19 0,24 - - - - - - - 0,43 
4/8 0,08 0,43 - - - - - - - 0,51 
4/9 0,17 0,25 - - - - - - - 0,42 
4/10 0,18 0,10 - - - - - - - 0,28 
4/11 0,25 0,03 - - - - - - - 0,28 
4/12 0,26 - - - - - - - - 0,26 
4/20 1,20 0,57 - - - - - 0,05 - 1,82 
4/21 - 0,17 - - - - - - - 0,17 
4/22 0,18 0,02 - - - - - - - 0,20 
4/23 - 0,16 - - - - - - - 0,16 
4/24 0,17 0,06 - - - - - - - 0,23 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4/25 - 0,06 - - - - - - - 0,06 
4/26 0,25 0,59 - - - 0,07 - - - 0,91 
4/28 - 0,07 - - - - - - - 0,07 
4/29 0,01 0,08 - - - - - - - 0,09 
4/30 0,09 - - - - - - - - 0,09 
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4/31 - 0,11 - - - - - - - 0,11 
4/32 - 0,11 - - - - - - - 0,11 
4/33 - 0,11 - - - - - - - 0,11 

5 1,68 2,30 - - - - - - - 3,98 
15 0,61 0,62 - - - - - - - 1,23 
16 0,24 0,12 - - - - - - - 0,36 

16/1 0,16 0,04 - - - - - - - 0,20 
17/1 - 0,08 - - - - - - - 0,08 
17/2 - 0,08 - - - - - - - 0,08 
17/3 - 0,07 - - - - - - - 0,07 
18/3 0,08 0,02 - - - - - - - 0,10 
18/5 0,09 0,02 - - - - - - - 0,11 
18/6 0,04 0,08 - - - - - - - 0,12 
18/8 - 0,08 - - - - - - - 0,08 
18/10 0,01 0,08 - - - - - - - 0,09 
18/11 0,08 0,08 - - - - - - - 0,16 
20/1 - 0,62 - - - - - 0,42 - 1,04 
20/2 - 0,15 - - - - - 0,09 - 0,24 
23/1 0,36 0,13 - - - - - - - 0,49 
24 - 0,35 - - - - - - - 0,35 

26/2 0,34 0,40 - - - - - - - 0,74 
26/3 - 0,02 - - - - - - - 0,02 
26/4 0,05 0,09 - - - - - - - 0,14 
29/1 - 0,16 - - - - - - - 0,16 
29/5 - 0,08 - - - - - - - 0,08 
29/7 - 0,35 - - - - - - - 0,35 
29/8 - 0,56 - - - - - - - 0,56 
29/9 - 0,72 - - - - - - - 0,72 
29/10 - 0,14 - - - - - - - 0,14 
29/12 - 0,08 - - - - - - - 0,08 
29/14 - 0,15 - - - - - - - 0,15 
29/15 - 0,23 - - - - - - - 0,23 
30/1 0,19 0,31 - - - - - - - 0,50 
30/2 0,37 0,13 - - - - - - - 0,50 
32 - 0,16 - - - - - - - 0,16 
61 - - - - 0,51 - - - - 0,51 
62 - - - 0,29 0,21 - - - - 0,50 

74/3 - - 0,28  - - - - - - 0,28 
74/4 - - 0,61  - - - - - - 0,61 
74/5 2,04 1,76 0,28  0,06 - - - - - 4,14 
75/7 - - - - - - - - 0,52 0,52 
75/8 - - - - - 0,30 - - - 0,30 
75/11 - - - - - - - - 0,13 0,13 
75/12 - - - - - - - - 0,14 0,14 
75/16 - - - - - - - - 0,07 0,07 
97/2 - - - - - - - - 0,07 0,07 
109/5 - - - - - - - - 0,03 0,03 
122/2 - - - - - - - - 0,15 0,15 
131/16 - - - - - - - - 0,92 0,92 

142 - - - - - - - - 0,15 0,15 
493 0,02 0,47 - - - - - - - 0,49 
494 0,18 0,25 - - - - - - - 0,43 
495 0,28 0,02 - - - - - - - 0,30 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

496 0,36 - - - - - - - - 0,36 
497 - 0,17 - - - - - - - 0,17 
498 - 0,15 - - - - - - - 0,15 
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499 0,07 0,11 - - - - - - - 0,18 
500 - 0,18 - - - - - - - 0,18 
501 - 0,12 - - - - - - - 0,12 
502 - 0,16 - - - - - - - 0,16 
503 - 0,18 - - - - - - - 0,18 
504 - 0,21 - - - - - - - 0,21 
505 - 0,18 - - - - - - - 0,18 
506 - 0,35 - - - - - - - 0,35 
507 - 0,35 - - - - - - - 0,35 
508 - 0,15 - - - - - - - 0,15 
509 - 0,16 - - - - - - - 0,16 
510 - 0,18 - - - - - - - 0,18 
511 - 0,12 - - - - - - - 0,12 
512 - 0,12 - - - - - - - 0,12 
513 - 0,13 - - - - - - - 0,13 
514 - 0,12 - - - - - - - 0,12 
515 - 0,15 - - - - - - - 0,15 
530 - - - - - - - - 0,11 0,11 
548 - - - - - - - - 0,01 0,01 
748 - - - - - - 0,07 - - 0,07 
749 - - - - - - 1,79 - - 1,79 
750 - - - - - - 1,55 - - 1,55 
752 - - - - - - 1,54 - - 1,54 
753 - - - - - - 1,60 - - 1,60 
754 - - - - - - 0,34 - - 0,34 
755 - - - - - - 0,08 - - 0,08 
771 - - - - - - 0,03 - - 0,03 
772 - - - - - - 0,51 - - 0,51 
792 - - - - - - 0,27 - - 0,27 
793 - - - - - - 0,25 - - 0,25 
813 - - - - - - 0,24 - - 0,24 
814 - - - - - - 0,23 - - 0,23 
819 - - - - - - 1,93 - - 1,93 
820 - - - - - - 0,13 - - 0,13 

OGÓŁEM 11,24 19,73 1,17 0,35 0,72 0,37 10,56 0,56 2,30 47,0 

 
2. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, następujące 

grunty uzyskały wymagane zgody na zmianę przeznaczenia: 
1) 1,17 ha gruntów rolnych kl. IV uzyskało zgodę Nr GKN.2.N-6014-1-270/99 

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 1999r. 
2) 4,62 ha gruntów leśnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, z 

przeznaczeniem na cele poszerzenia drogi wojewódzkiej i powiatowej oraz 
budowę dróg gminnych, uzyskały zgodę Nr ZS-S-2120/60/2000 Ministra 
Środowiska z dnia 6 czerwca 2000r. 

3) 5,94 ha gruntów leśnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, 
przeznaczonych na cele obwodnicy drogowej m. Szczecina, uzyskały zgodę Nr   
ZS-2120/65/2001 Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2001r.  

4) 2,74 ha gruntów leśnych, nie będących własnością Skarbu Państwa uzyskało 
zgodę Nr OSR-P-6115/1/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 
stycznia 2000r.  

  
§ 7 

 
Do czasu realizacji ustaleń zawartych w § 3 dopuszcza się dotychczasowy sposób 
użytkowania terenów. 
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§ 8 
 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się stawki opłat od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów elementarnych 
objętych poniższą tabelą. Dla pozostałych terenów elementarnych na obszarze objętym 
zmianą planu stawka wynosi 0%. 
 

Lp. Symbol 

terenu 

Numery działek 
Pow. 

terenu 

ogółem 

(ha) 

Dotychczasowe przeznaczenie 

terenu 

Zmiana przeznaczenia terenu 

Wysokość 
jednorazowej 

opłaty określonej 
w stosunku 

procentowym  
do wzrostu 

wartości 
nieruchomości 

  
w 

całości 

w     

części 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 14 MJ + UP 91/3-5, 

91/7-8, 

92, 93/1, 

94 

 1,48 Teren rzemiosła usługowo- 

produkcyjnego oraz zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Dopuszcza się 

działalność usługowo – produkcyjną 

10 % 

2 22 MJ,U  128/4, 

128/5  

0,82 Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług  

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa 10% 

3 23 MJ, U  128/5 0,29 Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług  

Zabudowa mieszkaniowo – 

usługowa 

10% 

4 54 MJ + UP  198/4-5, 

198/8-12 

199/1-2 

2,27 Teren rzemiosła usługowego – 

produkcyjnego i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Dopuszcza się 

działalność usługowo – produkcyjna 

10% 

5 55 U,P 4/22, 

4/24, 

4/26 

4/21,   

4/23 

1,60 Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Działalność gospodarcza usługowo 

– produkcyjna 

10 % 

6 56 U,P 4/9-12, 

4/20 

 1,48 Użytki rolne Działalność gospodarcza usługowo 

– produkcyjna 

10% 

7 57 U,P 4/5-7, 

4/20  

 2,19 Ośrodek produkcji rolnictwa. 

Użytki rolne 

Działalność gospodarcza usługowo 

– produkcyjna 

10% 

8 65 MJ,U 23/1,  26/1     

26/2 

 2,00 Tereny zabudowy rekreacyjno 

wczasowej  

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa 10% 

9 66 MJ,U  29/1, 

29/5, 

29/7-11 

1,70 Teren zabudowy mieszkaniowej 

i ogrodniczej oraz upraw 

sadowniczych. 

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa 10 % 

10 68 MJ,U  15, 16, 

16/1, 18/3, 

18/5-7, 

17/1-3 

2,45 Teren zabudowy mieszkaniowej 

i ogrodniczej oraz upraw 

sadowniczych. 

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa 10% 

11 13 MJ,U 112/3, 

113/2 

 0,44 Teren rezerwowany pod zieleń 

publiczną i usługi handlowo 

gastronomiczne  

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa 20% 

12 29 MJr  131/16 0,64 Teren projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na 

działkach wielkości 20 tys. m2 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna rezydencjonalna  

20% 

13 33 MJ  131/16 0,30 Teren projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

na działkach wielkości 

20 tys. m2 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

20% 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

14 46 MJ,U  191/2 0,07 Teren zabudowy mieszkaniowej, 

usługowej 

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa 20% 

15 50 MJ,U 191/4, 

192/1, 

193/1 

 2,60 Tren zabudowy mieszkaniowej, 

upraw ogrodniczych (szklarnie) 

oraz usług 

 

 

 

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa 20% 

16 58 U,P + MJ  4/29,   

4/32, 

4/33 

4/2, 4/3, 

4/30, 

4/32, 

4/33 

1,34 Ośrodek produkcji rolnictwa. 

Użytki rolne  

Działalność gospodarcza usługowo 

– produkcyjna. Dopuszczalna 

zabudowa mieszkaniowa wyłącznie 

do obsługi funkcji podstawowej 

 
 

20% 

17 59 MJ+U,P  4/1, 4/8, 

5 
2,37 Użytki rolne    Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Dopuszcza się 

działalność usługowo – produkcyjną 

20% 

18 60 MJ+ U,P  5 1,99 Użytki rolne Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Dopuszcza się 

działalność usługowo – produkcyjną 

20% 

19 8 MJ  74/5 74/1, 

74/3, 

74,4 

5,98 Użytki rolne Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

30% 

20 8a MJ  61, 62 1,01 Użytki rolne Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

30% 

21 36 MJr  131/7 3,17 Użytki rolne Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna rezydencjonalna  

30% 

22 37 MJr  131/7 1,31 Użytki rolne Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna rezydencjonalna  

30% 

23 50 MJ,U 191/12  1,24 Lasy Zabudowa mieszkaniowo - usługowa 30% 

24 61MJ,U  5 0,46 Lasy Zabudowa mieszkaniowo - usługowa 30% 

25 62MJr 30/2, 

439 
 2,52 Tereny ogródków działkowych z 

zabudową o charakterze 

rekreacyjnym 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

i ogrodniczej oraz upraw 

sadowniczych  

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna rezydencjonalna 

30% 

RAZEM 41,72  

 
 
 

§ 9 
 

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 27.10.1988r. (Dz. Urzęd. Woj. 
Szczecińskiego z 1989r. Nr 1, poz. 5) podtrzymany Uchwałą Nr IX/77/90 Rady Gminy i 
Miasta w Policach z dnia 28.12.1990r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1991r. Nr 1, 
poz. 4), zmieniony w części Uchwałą Nr XXIV/176/92 Rady Gminy i Miasta w Policach z 
dnia 28.02.1992r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1992r. Nr 4, poz. 55) oraz 
miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego m. Pilchowo 
zatwierdzony Uchwałą Nr VII/48/94 Rady Miejskiej w Policach z dnia 09.12.1994r. (Dz. 
Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1994 r. Nr 16, poz.165). 
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§ 10 
 

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

                                      
                

 

Przewodnicz ący Rady 
                                                                                    

                                                                                                     Witold Król  


