
UCHWAŁA Nr XV/119/03
Rady Miejskiej w Policach

z dnia 25 listopada 2003 roku

w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Police, w części dotyczącej terenu położonego przy ulicy Chodkiewicza.

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 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 
124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr25, poz. 
253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje : 

§ 1.1.  Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  XLVI/352/02  Rady Miejskiej  w Policach  z  dnia  29 
stycznia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Police  w  części  dotyczącej  terenu 
położonego  przy  ulicy  Chodkiewicza,  uchwala  się  zmiany  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police, przyjętym Uchwałą Nr XXXV/272/01 
Rady  Miejskiej  w  Policach  z  dnia  27  marca  2001r.  w  sprawie  zmian  w  planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego 
na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin – Trzebież, tzw. 
„Police – Zachód” (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 18, poz. 358), w 
części dotyczącej terenu położonego przy ulicy Chodkiewicza. Zmiany dotyczą terenu o 
symbolach B 15 MN, MW, U w części - działki nr 2008/1 i 2008/3 oraz terenu o symbolu 
B 16 US – działki nr 318/47 i 2007/1.

2.Przedmiotem  zmian  w  planie  jest  zmiana  przeznaczenia  oraz  określenie 
warunków zabudowy i zagospodarowania części terenów przeznaczonych pod usługi 
sportu i zabudowę mieszkaniową na tereny usług sportu i komunikacji samochodowej. 

3.Zakres obszarowy obejmuje teren o powierzchni 1,23 ha zgodny z załącznikiem 
do uchwały w skali 1:1000 stanowiącym jej integralną część. 

4.Zmiana planu ustala:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub 

różnych zasadach zagospodarowania,
2) linie  rozgraniczające  ulice,  place  oraz  drogi  publiczne  wraz  z  urządzeniami 

pomocniczymi,
3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te 

tereny,
4) zasady  obsługi  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  oraz  linie  rozgraniczające 

tereny tej infrastruktury,
5) lokalne  warunki,  zasady  i  standardy  kształtowania  zabudowy  oraz 

zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a 
także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

6) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów,  w  tym  zakaz  zabudowy, 
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,

7) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.



5. Teren, o którym mowa w ustępie 3, do czasu zagospodarowania zgodnie ze 
zmianą w planie, może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.

§ 2.1. Ustalenia zmiany w planie składają się z:
1)  ustaleń określających zasady konstrukcji zmiany w planie,
2) ustaleń  ogólnych,  dotyczących  komunikacji  i  zasad  obsługi  w  zakresie 

infrastruktury technicznej,
3) ustaleń szczegółowych,
4) postanowień końcowych.

2.Dla  poszczególnych  terenów  elementarnych  mają  zastosowanie  wszystkie 
rodzaje ustaleń.

3.Ustala  się  następujące  zasady  konstrukcji  zmiany  w  planie  -  w  załączniku 
graficznym do uchwały:

1) granice opracowania wyznaczają obszar zmiany, dla którego przypisano symbol 
1B  oznaczający  nazwę  jednostki  strukturalnej,  dla  odróżnienia  od  symbolu  B 
zmienianego planu,

2) w granicach  opracowania  wydzielono  liniami  rozgraniczenia  następujące  tereny 
elementarne  o  rożnych  zasadach  zagospodarowania,  które  oznaczono 
identyfikatorem literowym (SYMBOL TERENU), gdzie litery oznaczają podstawową 
funkcję terenu:

KS - tereny komunikacji samochodowej - garaże, 
KD - wewnętrzna droga dojazdowa,
US - tereny usług sportu z zielenią towarzyszącą,
EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych,

3) symbole  terenów  odpowiadają  symbolom  w  KARTACH  TERENU  (ustalenia 
szczegółowe), 

4) obowiązującymi ustaleniami graficznymi są:
a) linie rozgraniczenia terenów elementarnych o różnych funkcjach lub różnych 

zasadach zagospodarowania,
b) obowiązujące linie zabudowy,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) oznaczenia liniowe projektowanej  infrastruktury technicznej są orientacyjne i  nie 
stanowią przesądzeń lokalizacyjnych.
4.Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany w planie - w tekście ustaleń 

szczegółowych uchwały – paragrafie 4:
1) dla każdego terenu elementarnego sprecyzowano ustalenia szczegółowe zawarte 

w KARCIE TERENU,
2) pełny układ KARTY TERENU obejmuje:

a) numer porządkowy karty terenu,
b) SYMBOL  TERENU  –  w  formie  identyfikatora  cyfrowo  -  literowego  gdzie 

pierwsza cyfra i  litera „1B” oznacza jednostkę strukturalną, a następne litery 
podstawową funkcję terenu,

c) granice terenu – słowny opis granic terenu elementarnego,
d) pozycja nr 1 - powierzchnię terenu w ha,
e) pozycja nr 2 – ustalenia funkcjonalne,
f) pozycja nr 3 – ustalenia kompozycji i form zabudowy oraz zasad 

zagospodarowania terenu,
g) pozycja nr 4 – ustalenia zasad parcelacji, 
h) pozycja nr 5 – ustalenia ekologiczne,
i) pozycja nr 6 – ustalenia komunikacyjne,
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j) pozycja nr 7 – ustalenia inżynieryjne,
k) pozycja nr 8 – ustalenia inne. 

3) brak zapisu w KARCIE TERENU oznacza, że nie wprowadza się ustaleń,
4) nie każde ustalenie tekstowe zawarte w KARCIE TERENU ma swoje odniesienie w 

załączniku graficznym,
5) symbol terenu w KARCIE TERENU odpowiada symbolowi w załączniku graficznym 

do uchwały.
5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy 
pokryty roślinnością, 

2) ilości kondygnacji 2 w połączeniu z wysokimi dachami - należy przez to rozumieć, 
że druga może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,

3) wysokości  zabudowy  -  należy  przez  to  rozumieć,  wymiar  liczony  od  poziomu 
terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu ( kalenicy ) lub punktu zbiegu połaci 
dachowych; a w wypadku płaskich dachów do górnej płaszczyzny stropu,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odległość minimalną, 
poza którą realizacja wszelkich obiektów kubaturowych jest niedopuszczalna,

5) obowiązującej  linii  zabudowy  –  należy  przez  to  rozumieć  linię  dla  sytuowania 
frontów obiektów kubaturowych,

6) linii rozgraniczenia - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnych 
funkcjach bądź różnych zasadach zagospodarowania,

7) zieleni izolacyjno-osłonowej - należy przez to rozumieć dostatecznie szeroki pas 
zieleni  składającej  się  z  gatunków  drzew  i  krzewów  dobranych  pod  kątem 
tworzenia  możliwie  zwartej  ściany  zieleni  w  okresie  całego  roku  (roślinność 
zimozielona) i charakteryzujących się szybkim wzrostem,

8) droga  dojazdowa  wewnętrzna  jest  to  droga  o  funkcji  ograniczającej  się  do 
bezpośredniej obsługi konkretnych terenów o określonych funkcjach,

9) funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć sposób użytkowania przeważający 
na terenie,

10)funkcji  dopuszczalnej  – należy przez to rozumieć funkcję inną niż podstawowa, 
która uzupełnia funkcję podstawową.

Ustalenia ogólne

§ 3. 1. Obsługa komunikacyjna terenu (wjazd i wyjazd) z ulicy Chodkiewicza. 
2. Do wszystkich obiektów i terenów, urządzeń i węzłów infrastruktury technicznej 

musi być zapewniony dostęp komunikacyjny z drogi publicznej.
3.  Obowiązuje  zapewnienie  odpowiedniej  ilości  miejsc  parkowania  w  obrębie 

własnych terenów.
4.  Dopuszcza  się  prowadzenie  infrastruktury  technicznej  nie  wymienionej  w 

ustaleniach  szczegółowych  w  razie  wystąpienia  uzasadnionej  potrzeby,  w  liniach 
rozgraniczenia dróg.

5. Zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód 
opadowych do realizacji w oparciu o sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego. 

 6.  Niezależnie od systemu wodociągowego konieczne zaopatrzenie ludności  w 
wodę z awaryjnych studni publicznych; dla tych celów zachowuje się istniejące studnie 
przy ulicy Wróblewskiego.

 7.  Zaopatrzenie  w  ciepło  w  systemie  ogrzewania  indywidualnego  opalanego 
olejem opałowym lub elektrycznie.
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8.  W  zakresie  telekomunikacji,  doprowadzenie  kanalizacji  teletechnicznej  oraz 
kablowej z ul. Chodkiewicza. Obsługa telekomunikacyjna poprzez centralę telefoniczną 
w Policach.

9. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych w obrębie terenów 1B–KS i 1B–US 
po wstępnej segregacji w miejscu ich powstawania, gromadzenie w kontenerach i wywóz 
na gminne składowisko odpadów w Leśnie Górnym.

Ustalenia szczegółowe

§ 4.  Ustala  się  następującą  treść  ustaleń  szczegółowych  dla  terenów 
elementarnych:
1)
SYMBOL  TERENU 1B – KS                                                                                       
Granice terenu Od południa granica działek budynków mieszkalnych jednorodzinnych o nr 11, 13, 15 i 

17  położonych  przy  ulicy  Chodkiewicza;  tereny  lasów  od  zachodu  i  północy;  od 
wschodu projektowana droga 1B - KD. 

1.  Powierzchnia terenu          0,48 ha
2. Ustalenia funkcjonalne Teren komunikacji samochodowej - garaże.
3. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy oraz
zagospodarowania 
terenu 

1) Zabudowa zwarta o jednolitym charakterze z uwzględnieniem:
       a) jednolitego materiału ścian zewnętrznych – tj. blachy stalowej
       b) jednolitej wysokości - maksymalnie 2.50 m w świetle konstrukcji
       c) płaskich dachów
       d) jednolitego koloru elewacji o stonowanej barwie
2) Obowiązujące linie zabudowy wyznacza się w odległości:
       a) od linii rozgraniczenia z drogą 1B - KD – 2 m
       b) pozostałe – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.
3)  Nieprzekraczalne  linie  zabudowy  od  zachodniej  linii  rozgraniczenia,  zgodnie  z 

załącznikiem graficznym do uchwały. 
4)  Zagospodarowanie  terenu  zawartego  w  części  wyłączonej  z  zabudowy  winno 

uwzględniać:
a) pozostawienie pasa terenu o szerokości 5,0 m przylegającego do zachodniej i 

północnej linii rozgraniczenia terenu w formie nie zadrzewionej,
b) urządzenie zieleni izolacyjno osłonowej o szerokości minimum 5,0 m wzdłuż 

południowej linii rozgraniczenia terenu,
c) urządzenie zieleni w formie zgrupowanej przy ścianach bocznych zespołów 

garażowych od strony drogi dojazdowej 1B – KD.
5) Ogrodzenie terenu z wykluczeniem przęseł betonowych, wysokość ogrodzenia do 2 m.
6) Linie zabudowy nie dotyczą lokalizacji budowli, które dodatkowo zapobiegną
    oddziaływaniu inwestycji na tereny przyległe. 

4. Ustalenia zasad 
parcelacji

Wielkość wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 15 m2 

5. Ustalenia ekologiczne 1) Udział powierzchni terenu biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 39%. 
2) Konieczne zastosowanie pasa zieleni o charakterze izolacyjno osłonowym, wzdłuż 
       południowej linii rozgraniczenia terenu. 
3) Uciążliwości wynikające z projektowanego sposobu użytkowania terenu nie mogą 

oddziaływać  w  przestrzeni  poza  liniami  rozgraniczenia;  należy  stosować 
odpowiednie  środki  techniczne,  sposoby  zagospodarowania  itp.  zapobiegające 
powstawaniu lub przenikaniu do środowiska uciążliwości z uwzględnieniem zasad i 
wymogów określonych w przepisach szczególnych.

4)  Zakaz  rozpoczynania  użytkowania  zgodnie  z  funkcją  przed  wybudowaniem  w 
całości  wewnętrznej  drogi  dojazdowej  oraz  sieci  infrastruktury  technicznej  w  tej 
drodze.

5) Zakaz odprowadzania ścieków i wód opadowych do gruntu.
6. Ustalenia komunikacyjne 1) Obsługa komunikacyjna wewnątrz terenu dojazdowymi drogami wewnętrznymi o 

       szerokości minimum 6,0 m. 
2) Ponadto obowiązują ustalenia zawarte w paragrafie 3.

7. Ustalenia inżynieryjne 1) Doprowadzenie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci w drodze1B- KD. 
2) Projektowane sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia
       wewnętrznych dróg dojazdowych:
       a) linia elektroenergetyczna kablowa 0,4 k V dla oświetlenia terenu
           i poszczególnych boksów garażowych,
       b) kanalizacja deszczowa. 
3) Istniejąca linia kablowa 0,4 k V oświetleniowa do przebudowy.
4) Ponadto obowiązują ustalenia zawarte w paragrafie 3.
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2)      
SYMBOL  TERENU 1B – KD                                                                                          
Granice terenu Od południa ul. Chodkiewicza; od zachodu tereny komunikacji samochodowej; 

od wschodu istniejące usługi sportu; od północy las. 
1. Powierzchnia terenu         0,11ha
2. Ustalenia 

funkcjonalne
1) Droga dojazdowa, projektowana droga gminna.
2) Włączenie projektowanej drogi do istniejącej ulicy Chodkiewicza jednym wjazdem 

i wyjazdem.
3)  Dopuszcza  się  prowadzenie  infrastruktury  technicznej  związanej  z  funkcjami 

obsługiwanymi ( komunikacji samochodowej i usług sportu).
3. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy oraz
zagospodarowania 
terenu

       -

4. Ustalenia zasad 
parcelacji

 Zakaz parcelacji. 

5. Ustalenia ekologiczne         -
6. Ustalenia 

komunikacyjne
1) Szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna i wynosi:
       a) na odcinku ca 110 m – szerokość 10 m (2 pasy ruchu i ścieżka
           rowerowa), 
       b) na odcinku ca 10 m – szerokość 4 m ( ścieżka rowerowa i ruch pieszy).
2) Przekrój poprzeczny:
       a) jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m,

 b)  ścieżka  rowerowa  dwu  kierunkowa  z  dopuszczeniem  ruchu  pieszego  o 
szerokości 3 m - w powiązaniu ze ścieżką projektowaną wzdłuż północnej 
granicy  terenu  (poza  obszarem objętym zmianą  planu);  przebieg  wzdłuż 
wschodniej krawędzi jezdni,

   c) opaska prowadząca (bezpiecznik) o szerokości 1,0 m wzdłuż zachodniej 
krawędzi jezdni.

3) Ponadto obowiązują ustalenia zawarte w paragrafie 3. 
7. Ustalenia

 inżynieryjne
1) W liniach rozgraniczenia drogi projektuje się:
       a) wodociąg rozdzielczy,
       b) kanalizację sanitarną,
       c) kanalizację deszczową,
       d) sieć energetyczną kablową 0,4 k V ,
       e) teletechniczną kanalizację kablową.
2) Projektowane sieci infrastruktury technicznej podłącza się do istn. sieci w ulicy 

Chodkiewicza, a elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV do istniejącej  stacji 
transformatorowej 15/0,4 k V.

3) Projektuje się przebudowę istniejących sieci:
       a) wodociągowej,
       b) kanalizacji deszczowej,
       c) sieci energetycznej kablowej oświetleniowej 0,4 k V. 
4) Do dalszego użytkowania istniejąca linia elektroenergetyczna 15 k V. 
5) Ponadto obowiązują ustalenia zawarte w paragrafie 3.

8. Ustalenia inne       -
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3)
SYMBOL  TERENU 1B – US                                                                                          
Granice terenu Od południa i  wschodu tereny zabudowy mieszkaniowej;  od zachodu projektowana 

droga dojazdowa 1B - KD; od północy las.
1. Powierzchnia terenu         0,62 ha
2. Ustalenia 

funkcjonalne
1) Teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych - tereny usług sportu 
       z zielenią towarzyszącą.
2) Funkcja dopuszczalna: zabudowa związana z obsługą funkcji podstawowej
       (szatnie, sanitariaty, wypożyczalnia sprzętu, mała gastronomia itp.),

3. Ustalenia kompozycji 
i form zabudowy oraz
zagospodarowania 
terenu 

1) Zabudowa wolnostojąca, obiekt zaprojektowany jako jedna bryła.
2) Ilość kondygnacji 2.
3) Dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 300 do 500 

4) Wysokość zabudowy do 9,5m.
5) Ustalenia 3.2, 3.3 i 3.4, nie dotyczą krytych kortów tenisowych.
6) Nieprzekraczalne linie zabudowy wynoszą 4m od linii rozgraniczenia terenu.
7)Ogrodzenie  zewnętrzne  terenu  z  wykluczeniem przęseł  betonowych,  wysokość 

ogrodzenia do 2,0 m, wysokość ogrodzenia placów gier wewnątrz terenu stosownie 
do potrzeb.

8) Dopuszcza się budowę krytych kortów tenisowych w obecnej lokalizacji
     oraz wzbogacenie oferty sportowej o place gier i zabaw. 

4. Ustalenia zasad 
parcelacji

Wielkość wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 100 m2 .

5. Ustalenia 
ekologiczne

1) Udział powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniejszy niż 45 %. 
2)  Konieczne  zastosowanie  zieleni  o  charakterze  izolacyjno  osłonowym  wzdłuż 

południowej linii rozgraniczenia terenu. 
3) Przy kształtowaniu zabudowy i zagospodarowaniu terenu konieczne
     uwzględnienie potrzeb ludzi niepełnosprawnych. 
4) Uciążliwości wynikające z projektowanego sposobu użytkowania terenu nie mogą 

oddziaływać  w  przestrzeni  poza  liniami  rozgraniczenia;  należy  stosować 
odpowiednie środki  techniczne, sposoby zagospodarowania itp. zapobiegające 
powstawaniu  lub  przenikaniu  do  środowiska  uciążliwości  z  uwzględnieniem 
zasad i wymogów określonych w przepisach szczególnych.

5) Zakaz odprowadzania ścieków i wód opadowych do gruntu.
6. Ustalenia 

komunikacyjne
1) Obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej drogi dojazdowej 1B- KD. 
2) Obsługa komunikacyjna wewnątrz terenu dojazdowymi drogami wewnętrznymi o 
       szerokości min. 10 m z uwzględnieniem ścieżki rowerowej dwu kierunkowej z 
       dopuszczeniem ruchu pieszego.  
3) Obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania w obrębie terenu; lokalizacja w 
       powiązaniu z obiektami kubaturowymi. 
4) Ponadto obowiązują ustalenia zawarte w paragrafie 3.

7. Ustalenia 
inżynieryjne

1) Doprowadzenie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci w drodze 1B-KD. 
2)  Projektowane  sieci  infrastruktury  technicznej  w  liniach  rozgraniczenia 

wewnętrznych dróg dojazdowych:
       a) linia elektroenergetyczna kablowa 0,4 k V 
       b) wodociąg,
       c) kanalizacja deszczowa,
       d) kanalizacja sanitarna,
       e) teletechniczna kanalizacja kablowa.
3) Istniejąca linia kablowa 0,4 k V oświetleniowa do przebudowy.
4) Ponadto obowiązują ustalenia zawarte w paragrafie 3.

8. Ustalenia inne Dla budynków o kubaturze powyżej 500m3 wprowadza się obowiązek zbadania 
       podłoża gruntowego w celu określenia warunków geotechnicznych dotyczących 
       realizacji inwestycji.
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4)
SYMBOL  TERENU 1B - EE 
Granice terenu Od południa ul. Chodkiewicza; od wschodu istniejąca zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; od zachodu projektowana droga dojazdowa; od północy zieleń 
niska nieurządzona. 

1. Powierzchnia terenu         0,02 ha
2. Ustalenia funkcjonalne Teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych - teren 

     urządzeń elektroenergetycznych.
3. Ustalenia kompozycji 

i form zabudowy oraz
zagospodarowania 
terenu 

      -

4. Ustalenia zasad parcelacji       -
5. Ustalenia 

ekologiczne
      - 

6. Ustalenia komunikacyjne  Obsługa z kierunku ulicy Chodkiewicza.
7. Ustalenia inżynieryjne 1) Projektuje się zasilenie z istniejącej stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV 

    całego obszaru zmiany planu.
2) Istniejąca kanalizacja deszczowa do likwidacji.

8. Ustalenia inne       -

Postanowienia końcowe

§ 5.  1. Zgodnie z art.  10 ust. 3 i  art.  36 ust.  3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu  przestrzennym  ustala  się  0  %  stawkę  opłaty  z  tytułu  wzrostu 
wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia niniejszej zmiany planu.

2.  Na  obszarze  objętym  niniejszą  uchwałą  traci  moc  miejscowy  plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police,  przyjęty Uchwałą Nr XXXV/272/01 
Rady  Miejskiej  w  Policach  z  dnia  27  marca  2001r.  w  sprawie  zmian  w  planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego 
na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin –Trzebież, tzw. 
„Police – Zachód” (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 18, poz. 358) w 
części dotyczącej terenu położonego przy ulicy Chodkiewicza dla terenów o symbolach 
B 15 MN, MW, U w części - działki nr 2008/1 i 2008/3 oraz terenu o symbolu B 16 US – 
działki nr 318/47 i 2007/1.

3.  Burmistrz  Gminy  Police  sprawuje  bieżący  nadzór  nad  przestrzeganiem  i 
realizacją ustaleń niniejszej zmiany planu. 

4.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Wirkijowski
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Uzasadnienie

Projekt niniejszej uchwały przedstawia Burmistrz Gminy Police. 
Rosnące  potrzeby  parkingowe  mieszkańców  osiedla  „Gryfitów”  wyrażone  zostały 
wnioskiem ponad 100 mieszkańców, głównie spółdzielców Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Chemik”,  o  przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
terenu, na którym można zlokalizować kompleks garaży. Burmistrz Gminy Police zwrócił 
się do zarządu SM „Chemik” o wskazanie terenów, na których spółdzielcy mogliby w 
ramach spółdzielni, bez koniecznych i kosztownych zmian w planie wybudować garaże i 
w ten sposób korzystać w sposób lepszy z funkcji mieszkaniowej. Po przeanalizowaniu 
zasobów terenów wspólnie z zarządem spółdzielni nie znaleziono lokalizacji garaży w 
ramach  jej  terenów  mieszkaniowych,  które  zadowalałyby  członków  spółdzielni.  W 
związku  z  powyższym  wzięto  pod  uwagę  inne  tereny,  nie  będące  terenami  SM 
„Chemik”, w tym teren należący do gminy Police przeznaczony pod funkcje związane ze 
sportem. Rada Miejska w Policach, na skutek braku innych terenów, podjęła stosowną 
uchwałę  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  zmian  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania przestrzennego.
Niniejsza uchwała, w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, umożliwi lokalizację 
około  100  garaży  na  terenie  miasta,  co  w  znacznej  mierze  umożliwi  zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców gminy Police w tym zakresie.
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