
UCHWAŁA Nr XVII/124/03  
Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 30 grudnia 2003 roku 
 
 

w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowani a przestrzennego miasta 
Police  w cz ęści dotycz ącej:  

1) przebiegu istniej ących ruroci ągów i obszaru stacji przeładunku kwasu 
siarkowego i amoniaku na „Mijance Polickiej”, 

2)  terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul. T. K ościuszki nr 40 ÷ 59. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) 
oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
1999 r. 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, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 
poz.1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 
984, Nr 130 poz. 1112), w związku art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.                  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) 
Rada Miejska w Policach uchwala co następuje: 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/264/97 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 

sierpnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej: 

1) przebiegu istniejących rurociągów i obszaru stacji przeładunku kwasu 
siarkowego i amoniaku na „Mijance Polickiej”, 

2) terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul. T. Kościuszki Nr 40 ÷ 58 
oraz Uchwałą Nr XXIII/159/00 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 kwietnia 2000 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian, uchwala się 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police 
obejmujące: 
1) przebieg istniejących rurociągów i obszar stacji przeładunku kwasu siarkowego            

i amoniaku na „Mijance Polickiej”, o powierzchni 88,20 ha, 
2) teren budownictwa mieszkaniowego przy ul. T. Kościuszki nr 40 ÷ 59, o powierzchni  

5,25 ha.  
2. Granice zmian w planie, wyznaczają: 

1) przebieg istniejących rurociągów i istniejąca lokalizacja stacji przeładunku kwasu 
siarkowego i amoniaku wraz z terenem położonym w odleglości do 215 m od osi 
rurociągu kwasu siarkowego i amoniaku oraz 500 m od nalewaka stacji przeładunku 
kwasu siarkowego i amoniaku: od kanału Łarpia do ulic Wiejskiej i Jabłonowej, 
zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) ul. Dubois i ul. Wiejska - od płd.-wsch., ul. Jabłonowa - od płn.- wsch., ostatni 
budynek mieszkalny przy ul. T. Kościuszki - od północy, pas szerokości ok. 80 m 
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wzdłuż ul. T. Kościuszki - od płd.-zach., zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Przedmiotem zmian w planie jest : 
1) wprowadzenie istniejącego przebiegu rurociągów i lokalizacji stacji przeładunku 

kwasu siarkowego i amoniaku na „Mijance Polickiej” (przystani dalbowej „Mijanka 
Statków w Policach”) w formie lokalizacji stałych - w zakresie załącznika graficznego 
nr 1, 

2) określenie możliwości i zasad funkcjonowania budownictwa mieszkalno - 
usługowego i produkcyjno - usługowego - w zakresie załącznika graficznego nr 2. 

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

1) obszar objęty zmianami podzielony został na 15 terenów elementarnych, w tym :  
a) zmiana dotycząca rurociągów i stacji przeładunku kwasu siarkowego i amoniaku - 

9 terenów elementarnych, 
b) zmiana dotycząca zabudowy wzdłuż ul. T. Kościuszki - 6 terenów elementarnych,      

2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano szczegółowe ustalenia 
obowiązujące dla całego terenu elementarnego, sporządzone w formie tabeli - „karty 
terenu”, 

3) w obrębie terenu elementarnego występować mogą rygory wynikające z: 
a) położenia w strefach bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia zalewami 

powodziowymi,  
b) objęcia ochroną dóbr kultury; 
rygory te ustalono w § 4 niniejszej uchwały, a informację o ich występowaniu zawarto 
w odpowiednich „kartach terenów”, 

4) szczegółowe ustalenia zawarte w „kartach terenów”, łącznie z ustaleniami 
omówionymi w pkt 3, są jedynymi pełnymi ustaleniami odniesionymi do  
wyodrębnionych fragmentów przestrzeni, 

5) dla całego obszaru objętego zmianą dotyczącą zabudowy wzdłuż ul. T. Kościuszki, w 
§ 5 niniejszej uchwały ustalone zostały zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej, 

6) każdy teren elementarny zmiany dotyczącej rurociągów i stacji przeładunku kwasu 
siarkowego i amoniaku, oznaczono na rysunku - załączniku graficznym nr 1 zmiany 
w skali 1:2000, zmiany dotyczącej zabudowy wzdłuż ul. T. Kościuszki na rysunku - 
załączniku graficznym nr 2 zmiany w skali 1:1000 oraz w tekście zmian planu (§ 3 
niniejszej uchwały) identyfikatorem cyfrowo - literowym (SYMBOL TERENU); liczba 
oznacza kolejny, w zakresie rysunku, numer terenu lub ulicy, symbol literowy 
oznacza główną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy. 

2. Ustala się następujący układ formalny, zawartych w § 3, ustaleń szczegółowych 
dla terenów elementarnych : 
1) „karta terenu” dla poszczególnych terenów elementarnych segreguje treść ustaleń w 

9 punktach: 
a) powierzchnia w ha - pkt 1, 
b) granice terenu - przybliżony opis granic terenu, posługujący się nazwami ulic i 

innymi łatwymi do zidentyfikowania elementami topograficznymi - pkt 2,  
c) ustalenia funkcjonalne - pkt 3, 
d) ustalenia kompozycji i form zabudowy - pkt 4, 
e) ustalenia zasad parcelacji - pkt 5, 
f) ustalenia ekologiczne - pkt 6, 
g) ustalenia dotyczące dóbr kultury - pkt 7, 
h) ustalenia komunikacyjne - pkt 8, 
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i) ustalenia inżynieryjne - pkt 9, 
2) każde sformułowanie tekstowe w punkcie „karty terenu” (za wyjątkiem pkt 1 i 2), jeśli 

występuje więcej niż jedno sformułowanie, oznaczone jest kolejną literą,  
3) nie każde  ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmian. 

3. Ustala się następujące zasady konstrukcji załączników graficznych zmian planu : 
1) rysunki zmian w skali 1:2000 i 1:1000 są integralną częścią zmian i stanowią kolejno 

załącznik nr 1 i nr 2 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) obowiązującymi są następujące ustalenia oznaczone graficznie na rysunkach zmian: 

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

b) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
5) podziały i zagospodarowanie wewnętrzne są orientacyjne,  
6) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunkach zmian zostały objaśnione w 

legendzie.  
 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania 

 
§ 3. Dla terenów elementarnych obowiązują następujące ustalenia:  
1. W zakresie rysunku nr 1 teren o symbolu 1 IP z przeznaczeniem na cele 

przebiegu rurociągów kwasu siarkowego i amoniaku. 

1) powierzchnia terenu 7,70 ha 

2) granice terenu Istniejący przebieg rurociągów kwasu siarkowego i amoniaku z Z.Ch. „Police” 
SA do stacji przeładunkowej na „Mijance Polickiej” (przystani dalbowej „ 
Mijanka Statków w Policach”). Teren położony w strefie ochronnej Z.Ch. 
„Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne  a)    Pas instalacji przemysłowych : rurociągu kwasu siarkowego i amoniaku z 
koniecznymi instalacjami towarzyszącymi.  

b)    Szerokość pasa terenu pod instalacje 14,0÷35,0 m (w/g rys. zmiany). 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad  
parcelacji 

Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a)    Konieczny stały monitoring środowiska w rejonie rurociągów. 
b)    Konieczne zastosowanie specjalistycznego systemu zabezpieczeń przed 

stanami awaryjnymi, w tym precyzyjne kontrolowanie przepływów 
amoniaku pod kątem małych przecieków. 

c)    Postępowanie na wypadek awarii w/g : 
- Planu ratownictwa chemicznego, 
- Programu poawaryjnego oczyszczania i rekultywacji podłoża gruntowego i 
przypowierzchniowych wód podziemnych. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Dojazd do instalacji z ul. T. Kościuszki i Goleniowskiej poprzez system 
dróg gospodarczych (awaryjnych). 

b)    Skrzyżowanie z dojazdem do portu i przeprawy promowej w drugim 
poziomie z zabezpieczeniem skrajni dla samochodów ciężarowych - min. 
4,5 m. 
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9) ustalenia inżynieryjne a)    Zaopatrzenie w wodę (kurtyna wodna) z ujęcia wody Z.Ch.„Police” S.A. 
b)    Zaopatrzenie w energię elektryczną z  Z.Ch. „Police” S.A. 
c) Dopuszcza się przebieg instalacji nie związanych z rurociągami. 
d) Część terenu położona w strefie potencjalnego zagrożenia powodzią – 

obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 4. 

 
2. W zakresie rysunku nr 1 teren o symbolu 2 GW z przeznaczeniem na cele stacji 

przeładunku kwasu siarkowego i amoniaku. 

1) powierzchnia terenu 1,80 ha 

2) granice terenu Obszar istniejącej stacji przeładunku kwasu siarkowego i amoniaku tzw. 
„Mijanka Policka” (przystań dalbowa „Mijanka Statków w Policach”). 
Część terenu (patrz rysunek zmiany) w granicach portu morskiego Police. 
Teren położony w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne  a)    Teren działalności gospodarczej wykorzystującej dostępność do akwenów 
żeglownych: stacja przeładunkowa kwasu siarkowego i amoniaku. 

b)    Możliwość wykorzystania przystani dalbowej „Mijanki Statków w Policach”  
       do czasowego postoju jednostek pływających nie związanych z 

przeładunkiem kwasu siarkowego i amoniaku oraz do innych celów, np. 
przeładunków w relacji statek-barka, nie kolidujących z funkcją 3a. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad  
parcelacji 

Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a)    Konieczny stały monitoring środowiska w rejonie przeładowni. 
b)    Konieczne zastosowanie specjalistycznego systemu zabezpieczeń przed 

stanami awaryjnymi. 
c)    Postępowanie na wypadek awarii w/g : 

- Planu ratownictwa chemicznego 
- Programu poawaryjnego oczyszczania i rekultywacji podłoża gruntowego  i 

przypowierzchniowych wód podziemnych.  

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Dojazd do przeładowni z ul. Goleniowskiej (01 KDd). 
 

9) ustalenia inżynieryjne a)    Zaopatrzenie w wodę: 
- woda do celów socjalno-bytowych dostarczana z wodociągu 

komunalnego miasta Police, 
- woda do celów p. pożarowych ujmowana z rzeki Odry i rozprowadzana 

systemem wodociągowym po obiektach stacji. 
b)    Odprowadzanie ścieków: 

- ścieki sanitarne poprzez osadnik odprowadzane do rz. Odry, 
- ścieki deszczowe po podczyszczeniu odprowadzane do rz. Odry. 

c)    Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 15 kV poprzez stację   
transformatorową. 

d)    Teren położony w strefie potencjalnego zagrożenia powodzią - obowiązują 
ustalenia w/g § 4 ust. 4. 
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3. W zakresie rysunku nr 1 teren o symbolu 3 ZI z przeznaczeniem na cele zieleni 
izolacyjnej. 

1) powierzchnia terenu 13,60 ha 

2) granice terenu Kanał Łarpia, rurociągi kwasu siarkowego i amoniaku. 
Część terenu (patrz rysunek zmiany) w granicach portu morskiego Police. 
Teren położony w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne  a)    Zieleń izolacyjna. 
b)    Zakaz prowadzenia produkcji rolnej i ogrodniczej konsumpcyjnej. 
c)    Dopuszcza się ustawianie, budowę, eksploatację i zasilanie obiektów i 

urzadzeń nawigacyjnych. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami nawigacyjnymi, 
dopuszczalnymi na zasadach określonych w ustawie prawo wodne. 

5) ustalenia zasad   
parcelacji 

Służebność gruntowa w zakresie pkt 3c. 

6) ustalenia ekologiczne a)    Istniejąca zieleń różnego typu do zachowania oraz przebudowy i  
wzmocnienia poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią (patrz 
rysunek zmiany). 

b)    Dobór gatunkowy zieleni odpornej na zanieczyszczenia. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Dojazd gospodarczy z ulicy Goleniowskiej i ul. 01 KDd. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie bezpośredniego 
zagrożenia powodzią – obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 3. 

b) Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie potencjalnego 
zagrożenia powodzią – obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 4. 

 
4. W zakresie rysunku nr 1 teren o symbolu 4 ZI z przeznaczeniem na cele zieleni 

izolacyjnej. 

1) powierzchnia terenu 10,70 ha 

2) granice terenu Kanał Łarpia, rurociągi kwasu siarkowego i amoniaku, odległość do 215 m od 
rurociągów w kierunku płd., kanał Łarpia, ul. Jabłonowa. Teren położony w 
strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne a)    Zieleń izolacyjna. 
b)    Zakaz prowadzenia produkcji rolnej i ogrodniczej konsumpcyjnej. 
c)    Dopuszcza się ustawianie, budowę, eksploatację i zasilanie obiektów i 

urządzeń nawigacyjnych. 

4) ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami nawigacyjnymi. 

5) ustalenia zasad  
parcelacji 

Służebność gruntowa w zakresie pkt 3c. 

6) ustalenia  ekologiczne a)    Istniejąca zieleń różnego typu do zachowania, przebudowy i wzmocnienia. 
b)    Dobór gatunkowy zieleni odpornej na zanieczyszczenia. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Dojazd do terenu z ul. Działkowej i Jabłonowej.  
b)    Dopuszcza się dojazdy gospodarcze i awaryjne do rurociągów. 

9) ustalenia inżynieryjne a)    Przebieg kolektora tłocznego ścieków (patrz rysunek zmiany). 
b)    Część terenu położona w strefie potencjalnego zagrożenia powodzią – 

obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 4. 
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5. W zakresie rysunku nr 1 teren o symbolu 5 ZI z przeznaczeniem na cele zieleni 
izolacyjnej. 

1) powierzchnia terenu 2,10 ha 

2) granice terenu Odległość do 215 m od rurociągów w kierunku płd., kanał Łarpia, ul. Wiejska, 
ul. Jabłonowa. Teren położony w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne a)    Zieleń izolacyjna. 
b)    Zakaz prowadzenia produkcji rolnej i ogrodniczej konsumpcyjnej. 
c)    Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości 

zwiększania liczby mieszkań - w/g § 4, ust.2, pkt 2.  
d)    Zalecana likwidacja istniejących budynków mieszkalnych ze zmianą ich 

sposobu użytkowania na funkcje z lit. a) 
e)    Dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji usługowo-produkcyjnej.  
f)     Dopuszcza się usługi sportu wykorzystujące dostęp do akwenów w rejonie 

położonym nad kanałem Łarpia. 
g)    Dopuszcza się ustawianie, budowę, eksploatację i zasilanie obiektów i 

urządzeń nawigacyjnych. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a)    Zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem działek zabudowanych w stanie 
istniejącym. 

5) ustalenia  zasad  
parcelacji 

Służebność gruntowa w zakresie pkt 3g. 

6) ustalenia  ekologiczne a)    Istniejąca zieleń różnego typu do zachowania, wzmocnienia i przebudowy        
na cele 3a. 

b)    Dobór gatunkowy zieleni odpornej na zanieczyszczenia. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Dojazd do terenu z ulicy Jabłonowej i przedłużenia ul. Wiejskiej. 
b)    Parkowanie w granicach własnych terenów z pkt 3c, 3e i 3f. 

9) ustalenia                 
inżynieryjne 

a)    Możliwość pełnego uzbrojenia terenów z pkt 3c,  3e i 3f . w ul. Jabłonowej i 
przedłużeniu ul. Wiejskiej. 

b)    Przebieg kolektora tłocznego ścieków (patrz rysunek zmiany). 

 

6. W zakresie rysunku nr 1 teren o symbolu 6 W z przeznaczeniem na cele wód 
żeglownych. 

1) powierzchnia terenu 0,90 ha 

2) granice terenu Wody otwarte - kanał Łarpia.  
Teren położony w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne  Wody żeglowne dostępne dla żeglugi śródlądowej. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia  zasad 
parcelacji 

Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia  ekologiczne Nie wprowadza się ustaleń. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Nie wprowadza się ustaleń. 

9) ustalenia                 
inżynieryjne 

Nie wprowadza się ustaleń. 
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7. W zakresie rysunku nr 1 teren o symbolu 7 ZI z przeznaczeniem na cele zieleni 
izolacyjnej. 
1) powierzchnia terenu 16,90 ha 

2) granice terenu Rurociągi kwasu siarkowego i amoniaku; ul.Goleniowska, odległość do 215 m 
od rurociągów w kierunku płd., kanał Łarpia. Teren położony w strefie ochronnej 
Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne a)    Zieleń izolacyjna. 
b)    Zakaz prowadzenia produkcji rolnej i ogrodniczej konsumpcyjnej. 
c)    Dopuszcza się ustawianie, budowę, eksploatację i zasilanie obiektów i 

urządzeń nawigacyjnych. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami nawigacyjnymi. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Służebność gruntowa w zakresie pkt 3c. 

6) ustalenia  ekologiczne a)    Istniejąca zieleń różnego typu do zachowania oraz przebudowy i  
wzmocnienia poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią (patrz 
rysunek zmiany). 

b)    Dobór gatunkowy zieleni odpornej na zanieczyszczenia. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Dojazd do terenu z ulicy Goleniowskiej (01 KD). 
b)    Dopuszcza się dojazdy gospodarcze i awaryjne do rurociągów. 

9) ustalenia inżynieryjne a)    Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie bezpośredniego 
zagrożenia powodzią – obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 3. 

b)    Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie potencjalnego 
zagrożenia powodzią – obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 4. 

8. W zakresie rysunku nr 1 teren o symbolu 8 ZI z przeznaczeniem na cele zieleni 
izolacyjnej. 
1) powierzchnia terenu 32,20 ha 

2) granice terenu Ul. Goleniowska, przeładownia kwasu siarkowego i amoniaku, rzeka Odra,  
odległość do 215 m od rurociągów w kierunku płd. 
Część terenu (patrz rysunek zmiany) w granicach portu morskiego Police. 
Teren położony w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne  a)    Zieleń izolacyjna. 
b)    Zakaz prowadzenia produkcji rolnej i ogrodniczej konsumpcyjnej. 
c)    Dopuszcza się ustawianie, budowę, eksploatację i zasilanie obiektów i 

urządzeń nawigacyjnych. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami nawigacyjnymi, 
dopuszczalnymi na zasadach określonych w ustawie prawo wodne. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Służebność gruntowa w zakresie pkt 3c. 

6) ustalenia  ekologiczne a)    Istniejąca zieleń różnego typu do zachowania oraz przebudowy i  
wzmocnienia poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią (patrz 
rysunek zmiany). 

b)    Dobór gatunkowy zieleni odpornej na zanieczyszczenia. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Dojazd gospodarczy z ulicy Goleniowskiej i ul. 01 KDd. 

9) ustalenia inżynieryjne a)   Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie bezpośredniego 
zagrożenia powodzią – obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 3. 

b)   Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie potencjalnego 
zagrożenia powodzią – obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 4. 
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9. W zakresie rysunku nr 1 teren o symbolu 01 KDd  z przeznaczeniem na cele ulicy 
dojazdowej. 
1) powierzchnia terenu 2,30 ha 

2) granice terenu Ul. Goleniowska - dojazd do przeładowni kwasu siarkowego i amoniaku             
– odcinek ulicy w granicach opracowania. Ulica położona w strefie ochronnej 
Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne Publiczna ulica klasy dojazdowej. Droga powiatowa.  

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia  ekologiczne Nie wprowadza się ustaleń. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - 15,0÷20,0 m (w/g rys. 
zmiany). 

9) ustalenia inżynieryjne a)    Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
b)    Ulica położona w strefie potencjalnego zagrożenia powodzią – obowiązują 

ustalenia w/g § 4 ust. 4. 

10.  W zakresie rysunku nr 2 teren o symbolu 1 ZI z przeznaczeniem na cele zieleni 
izolacyjnej. 

1) powierzchnia terenu 0,82 ha 

2) granice terenu Ul. T. Kościuszki, płn. granica opracowania, ul. Jabłonowa. Teren położony w 
strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne a)    Zieleń izolacyjna wysoka. 
b)    Zakaz prowadzenia produkcji rolnej i ogrodniczej konsumpcyjnej. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Zakaz zabudowy. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia  ekologiczne a)    Istniejąca zieleń różnego typu do zachowania, przebudowy i wzmocnienia. 
c)    Dobór gatunkowy zieleni odpornej na zanieczyszczenia 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Dojazd gospodarczy  z ulicy Jabłonowej. 

9) ustalenia inżynieryjne Istniejący rów melioracyjny - do zachowania. 

11. W zakresie rysunku nr 2 teren o symbolu 2 U,P z przeznaczeniem na cele 
działalności usługowo-produkcyjnej. 

1) powierzchnia terenu 1,46 ha 

2) granice terenu Ul. Wiejska, ul. T. Kościuszki, zieleń izolacyjna, ul. Jabłonowa.                          
Teren położony w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna.  
b) Zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych. 
c) Zalecana likwidacja istniejących budynków mieszkalnych ze zmianą ich 

sposobu użytkowania na funkcje z lit. a) 
d) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości 

zwiększania liczby mieszkań - w/g § 4, ust.1, pkt 2.  
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4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a)    Powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki.  
b)    Wysokość zabudowy do 2 kond. (do 9,5 m do kalenicy).   
c)    W istniejącej zabudowie wzdłuż ul. T. Kościuszki należy zachować wysokie 

symetryczne dachy. 
d)    Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic (w/g rysunku 

zmiany): 
- ul. T. Kościuszki i ul. Jabłonowej - 10,0 m,  
- ul. Wiejskiej 5,0 m. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 
publicznej. 

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 600 m2. 

6) ustalenia  ekologiczne a)    Teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu 
siarkowego – obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1. 

b)    Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnych działki. 

c)    Wzdłuż ul. T. Kościuszki konieczny pas zieleni izolacyjnej o szer. min. 10,0 
m - między istniejącą zabudową, od ul. Jabłonowej w/g rys. zmiany.  

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych ujętych w  ewidencji 
konserwatorskiej - obowiązują ustalenia w/g  § 4 ust. 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Bezpośrednia obsługa z ul. Jabłonowej (poza granicami opracowania),                  
zakaz obsługi z ul. T. Kościuszki za wyjątkiem dojazdów koniecznych. 

b)    Parkowanie w granicach własnych działki. 

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

 

12. W zakresie rysunku nr 2 teren o symbolu 3 U,P z przeznaczeniem na cele 
działalności usługowo-produkcyjnej. 
1) powierzchnia terenu 1,74 ha 

2) granice terenu Ul. S. Dubois, proj. ul. 01KD, ul. T. Kościuszki.                                                         
Teren położony w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna.  
b) Zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych. 
c) Zalecana likwidacja istniejących budynków mieszkalnych ze zmianą ich 

sposobu użytkowania na funkcje z lit. a) 
d) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości 

zwiększania liczby mieszkań - w/g § 4, ust.1, pkt 2.  

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a)    Powierzchnia zabudowy do 50% pow. działki.  
b)    Wysokość zabudowy do 2 kond. (do 9,5 m do kalenicy).   
c)    W istn. zabudowie wzdłuż ul. T. Kościuszki należy zachować wysokie, 

symetryczne dachy. 
d)    Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :  

- 01 KD i ul. S. Dubois - 5,0 m,  
- ciągu pieszego - 4,0 m,  
- ul. T. Kościuszki - 10,0 m. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 
publicznej. 

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 600 m2, za wyjątkiem obiektu z 
pkt 9b. 

6) ustalenia  ekologiczne a)    Teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu 
siarkowego – obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 1. 

b)   Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnych działki.  

c)    Wzdłuż ul. T. Kościuszki konieczny pas zieleni izolacyjnej o szer. min. 10,0 
m od - między istniejącą zabudową.  

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 
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8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Bezpośrednia obsługa z projektowanej ulicy 01 KD, 
zakaz obsługi z ul. T. Kościuszki, za wyjątkiem dojazdów koniecznych. 

b)    Konieczne publiczne przejście piesze po śladzie istn. drogi gruntowej o 
szer.  5,0÷6,0 m - w/g rysunku zmian. 

c)    Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne a)    Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b)    Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni zabudowy 

do 30 m2. 
c)    Istniejący rów melioracyjny do zachowania. 

 

13. W zakresie rysunku nr 2 teren o symbolu 4 U,P z przeznaczeniem na cele 
działalności gospodarczej bazowo-składowej. 

1) powierzchnia terenu 0,16 ha 

2) granice terenu Ul. 01KD, płn. granica opracowania, ul. T. Kościuszki. 
Teren położony w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A.  

3) ustalenia funkcjonalne a) Działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna.  
b) Zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych. 
c) Zalecana likwidacja istniejących budynków mieszkalnych ze zmianą ich 

sposobu użytkowania na funkcje z lit. a) 
d) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości 

zwiększania liczby mieszkań - w/g § 4, ust.1, pkt 2.  

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a)    Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki.  
b)    Wysokość zabudowy do 2 kond. (do 9,5 m do kalenicy).   
c)    Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :  
        - 01 KD - 0,5 m, 
        - ul. T. Kościuszki - 10,0 m, 
        - 10,0 ÷ 15,0 m od granicy opracowania (w/g rysunku zmiany). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia  ekologiczne a)    Teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu 
siarkowego – obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1. 

b)    Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 
własnych działki.  

c)    Wzdłuż ul. T. Kościuszki konieczny pas zieleni izolacyjnej o szer. min.   
10,0 m.  

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)   Bezpośrednia obsługa z ul. 01 KD, zakaz obsługi z ul. T.Kościuszki (02 KG). 
b)   Parkowanie w granicach własnych działki. 

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

 

14. W zakresie rysunku nr 2 teren o symbolu 01 KD z przeznaczeniem na cele ulicy 
dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0,54 ha 

2) granice terenu Projektowana ulica stanowiąca zachodnią granicę opracowania                                 
(od ul. T. Kościuszki do ul. S. Dubois). Ulica położona w strefie ochronnej Z.Ch. 
„Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Projektowana kategoria drogi: gminna. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Nie wprowadza się ustaleń. 
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6) ustalenia  ekologiczne Konieczne wprowadzenie szpaleru drzew po stronie zachodniej na  odcinku od 
terenu 4 U,P do ul. S. Dubois. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia 15,0 m. 
b)    Przekrój poprzeczny: 

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu po 3,0 m, 
- chodniki od strony terenów usługowo-produkcyjnych. 

9) ustalenia  inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
15. W zakresie rysunku nr 2 teren o symbolu 02 KG z przeznaczeniem na cele ulicy 

głównej. 

1) powierzchnia terenu 0,53 ha 

2) granice terenu Ulica T. Kościuszki na odcinku od istniejącego skrzyżowania z ul. Wiejską do 
północnej granicy opracowania (odcinek drogi wojewódzkiej nr 114).              
Ulica położona w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” S.A. 

3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy głównej. Droga wojewódzka.                   

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
 parcelacji 

Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia  ekologiczne Nie wprowadza się ustaleń. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - 16,0 (między 
istniejącymi budynkami) ÷20,0 m. 

b)    Przekrój poprzeczny : 
- 1 jezdnia po 2 pasy ruchu, każdy o szerokości 3,5 m, 
- chodniki obustronne. 

c)    Ogranicza się do niezbędnego minimum przejazdy poprzeczne, wjazdy 
bramowe i obsługę istniejącej zabudowy bezpośrednio z ul. T. Kościuszki. 

d)    Do czasu budowy projektowanego obejścia miasta Police drogą 
wojewódzką nr 114, ustala się zakaz parkowania oraz działań mogących 
pogorszyć warunki ruchu na ul. T. Kościuszki. 

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 

§ 4. Ustala się treść powtarzalnych ograniczeń szczególnych, o których mowa w § 
2  ust. 1 pkt 3 jak następuje :  

1. W odległości do 500 m od rurociągu kwasu siarkowego i amoniaku obowiązuje : 
1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i usług ogólnomiejskich, za 

wyjątkiem funkcji sportu wykorzystującego dostęp do akwenów,  
2) dopuszczenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej bez możliwości zwiększania liczby   

mieszkań (oznacza możliwość remontów i działań zmierzających do poprawy 
warunków sanitarnych oraz mieszkaniowych do uzyskania wskaźnika 20 m2 
powierzchni użytkowej / 1 mieszkańca), 

3) preferencja przekształcenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej na cele funkcji 
podstawowej, tj. działalności gospodarczej usługowo - produkcyjnej, 

4) pozostawienie min. 50% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek z 
koniecznością wprowadzenia różnych form zieleni, 

5) docelowe przekształcenie ogrodów przydomowych w zieleń ozdobną i izolacyjną. 
2. W przypadku obiektu ujętego w ewidencji konserwatorskiej obowiązuje : 
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1) zachowanie ukształtowania bryły, kompozycji elewacji oraz detalu 
architektonicznego, 

2) uzgadnianie prac remontowo-budowlanych ze służbami konserwatorskimi ochrony 
zabytków, 

3) dopuszczenie rozbiórki obiektu poprzedzoną dokumentacją fotograficzną lub 
inwentaryzacją. 

3. Na obszarze położonym w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią stosuje 
się przepisy aktualnie obowiązującej ustawy prawo wodne.  

4. Na obszarze położonym w strefie potencjalnego zagrożenia powodzią  - przy 
rzędnej terenu poniżej 1,24 m n.p.m., Hp = 1% - obowiązuje: 
1) ze względu na położenie sąsiadująco ujęcia wody „Mścięcino” istniejące na terenach:      

1 IP, 2 GW, 3 ZI, 7 ZI, 8 ZI wały przeciwpowodziowe przebudować do rzędnej korony 
2,60 m n.p.m., 

2) w przypadku rezygnacji z eksploatacji ujęcia wody „Mścięcino” minimalna rzędna 
korony wałów - 1,60 m n.p.m., 

3) na terenie 4 ZI budowa wału przeciwpowodziowego o wysokości min. 1,60 m n.p.m. 
lub podniesienie rzędnej terenu powyżej 1,24 m n.p.m.   

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

na  terenie zmiany dotyczącej zabudowy przy ul. T. Kościuszki (rysunek nr 2): 
1) zaopatrzenie w wodę: 

a) z istniejącej sieci wodociągowej bazującej na ujęciach „Tanowska” i „Grzybowa” 
(docelowo również ujęcie „Tanowo”), 

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

c) utrzymanie istniejących studni publicznych i budowa nowych zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 2/95 M.G.P.i B. z dnia 21.09.95 r. lub innymi aktualnie 
obowiązujacymi przepisami, 

2) odprowadzanie ścieków: 
a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego systemu kanalizacji z   

odprowadzaniem ścieków poprzez system przepompowni do oczyszczalni 
Z.Ch.„Police” SA lub innej, komunalnej oczyszczalni ścieków,  

b) modernizacja istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na system kanalizacji 
rozdzielczej przy zachowaniu jej dotychczasowego przebiegu, 

c) wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia podczyszczające 
(odbiornik kanał Łarpia), 

3) usuwanie odpadów: 
a) system zorganizowanego wywozu z sukcesywnym wprowadzaniem systemu 

zbiórki i segregacji „u źródła”, 
b) wywóz do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie 

Górnym, 
4) zaopatrzenie w energię elektryczną:  

a) zasilanie obszaru opracowania z planowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 
stację należy włączyć w pierścień 15 kV zasilający istniejące i projektowane  
stacje na sąsiednim obszarze, 

b) planowane obiekty należy zasilić siecią kablową niskiego napięcia, 
5) zaopatrzenie w gaz: 

a) zasilanie obszaru opracowania gazem przewodowym niskiego ciśnienia 
za pośrednictwem stacji redukcyjno - pomiarowej II0, zlokalizowanej w rejonie ul.  
Grunwaldzkiej (poza obszarem opracowania) lub z istniejącego na obszarze 
zmiany gazociągu średniego ciśnienia, 
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b) przewiduje się zużycie gazu do celów socjalno – bytowych i grzewczych,                       
6) zaopatrzenie w ciepło: 

a) na obszarze opracowania - rozproszony system ogrzewania, bez wprowadzania 
ograniczeń dotyczących rodzaju paliwa, 

b) przewiduje się sukcesywne zastępowanie paliw stałych paliwami ekologicznymi: 
paliwa ciekłe, gaz przewodowy, energia elektryczna, 

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

7) telekomunikacja: 
a) obsługa telekomunikacyjna planowanych odbiorców na obszarze opracowania  

 przez istniejącą centralę telefoniczną, zlokalizowaną przy ul. Bankowej (poza  
obszarem opracowania), 

b) preferuje się linie telefoniczne kablowe, układane w kanalizacji teletechnicznej.  
 
 

Rozdział 4 
Przepisy ko ńcowe 

 
§ 6. 1. Do czasu realizacji ustaleń zawartych w § 3 dopuszcza się dotychczasowy 

sposób użytkowania terenów.  
2. Ustala się „zerową” stawkę procentową służącą wyliczeniu opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 
3. Na obszarze objętym niniejszymi zmianami planu traci moc miejscowy plan 

ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Police zatwierdzony Uchwałą R.N.M.i 
G. w  Policach Nr V/32/88 z dnia 29.XII.1988r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 
1989r. Nr 1, poz.6), 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). 

 
§ 7.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Police. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

Przewodnicz ący Rady 

 

Kazimierz Wirkijowski 


