
UCHWAŁA Nr X/77/03
Rady Miejskiej w Policach

z dnia 24 czerwca 2003 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ”Kemipol”.

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 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806),  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. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), 
Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/38/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 stycznia 
2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  pn.:  „Kemipol”,  uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania 
przestrzennego.

2. Przedmiotem miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jest 
określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów 
przemysłowych i związanej z nimi infrastruktury tj. przeznaczenia części terenu zieleni 
wysokiej o charakterze izolacyjnym (ZI) na rozbudowę istniejącej funkcji przemysłowej 
(PP), głównie produkcji chemikaliów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz 
związanych  z  nią  budynków,  budowli  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  i 
komunikacyjnej.

3. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 10,40 ha, który jest ograniczony:
1) od północy i północnego zachodu ulicą Kuźnicką (dz. z obrębu nr 2 miasto Police, nr 

3012/1, 3012/2, 3016/20, 3020/8),
2) od wschodu i południowego wschodu podstawą skarpy torowiska kolejowego oraz 

działką (dz. z obrębu nr 2 miasto Police, nr 3020/9),
3) od południa terenem kolejowym (dz. z obrębu nr 4 miasto Police, nr 1973/35).

4. Granice obszaru objętego planem zaznaczono na rysunku planu w skali 1: 1000, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu:
1) Teren objęty planem podzielony został na tereny elementarne 5 – Ke1 PP, 5 – Ke2 

ZI, 5 – Ke3 ZI, KS, 5 – Ke4 ZI, 5 – Ke5 ZI, KS, 5 – Ke6 EE, 5 – Ke7 ZI,  5 – Ke8 ZI, 
KS oraz 5 – Ke9 ZI.

2) W celu precyzyjnego określenia przeznaczenia jednostki terenu w ramach terenu 
elementarnego 5 – Ke1 PP, wyznaczono podwydzielenie 5 – Ke1.1 PP, KS.

3) Tereny  elementarne  oznaczono;  na  rysunku  planu  w  skali  1:1000  stanowiącym 
załącznik do niniejszej  uchwały oraz w § 4 i  § 5 tekstu uchwały,  identyfikatorem 
literowo – cyfrowym, tzw. “Symbol terenu”.

4) “Symbole  terenów”  elementarnych  oznaczone  zostały  liczbą  początkową  5, 
oznaczającą kolejny numer  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 



na  terenie  miasta  Police,  oraz  symbol  literowy  Ke dla  terenów elementarnych  i 
podwydzieleń w granicach  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pn.:  „Kemipol”.  Następujące  po  niej  liczby  oznaczają  kolejno;  numer  terenu 
elementarnego  oraz  podwydzielenia  terenu  w  ramach  terenu  elementarnego, 
symbole literowe oznaczają główne funkcje terenu. 

5) Ustalenia ogólne dotyczące: przeznaczenia terenów, zasad parcelacji, kształtowania 
przestrzeni  i  zabudowy,  warunków  zagospodarowania  terenu  oraz  warunków 
realizacji obiektów budowlanych, a także ustalenia dotyczące ekologii, zasad obsługi 
komunikacyjnej i zasad uzbrojenia terenu, obowiązujące dla całego terenu objętego 
planem, zostały zawarte w § 3 niniejszej uchwały.

6) Ustalenia  szczegółowe  dotyczące:  granic  terenu,  funkcji,  kompozycji  i  form 
zabudowy,  zasad  parcelacji,  ekologii,  komunikacji  oraz  uzbrojenia  terenu,  dla 
poszczególnych terenów elementarnych objętych planem, sformułowano w “Kartach 
terenów”, określonych w § 4 uchwały.

7) Ustalenia dla danego terenu elementarnego są sumą ustaleń zawartych w § 3, § 4 
oraz na rysunku planu.

2. Ustala  się  następujący  układ  formalny  ustaleń  szczegółowych  dla  terenów 
elementarnych:

1) Dla każdego terenu elementarnego sporządzona została w układzie tabelarycznym 
“Karta terenu” oznaczona “Symbolem terenu”, posiadająca jednolity układ formalny, 
segregujący treść ustaleń w 8-miu punktach.

Pełny układ “Karty terenu” obejmuje:

“Symbol terenu”

Powierzchnię terenu w [ha].
Granice  terenu  –  przybliżony,  słowny  opis  granic  terenu  elementarnego 
posługujący się  nazwami  ulic  i  innymi  łatwymi  do zidentyfikowania elementami 
topograficznymi. 
Ustalenia funkcjonalne.
Ustalenia kompozycji i form zabudowy.
Ustalenia zasad parcelacji.
Ustalenia ekologiczne.
Ustalenia komunikacyjne.
Ustalenia inżynieryjne.

2) Zapisy w ramach poszczególnych punktów oznaczono kolejnymi,  małymi  literami 
alfabetu.

3) Nie każde ustalenie tekstowe ma swoje odwzorowanie na rysunku planu.

§ 3. Ustalenia ogólne.
1.  Ustalenia  dotyczące  przeznaczenia  terenów,  zasad  parcelacji,  kształtowania 
przestrzeni i zabudowy oraz warunków realizacji obiektów budowlanych.

1) Linie  rozgraniczające  tereny  elementarne  i  podwydzielenia  w  ramach  terenów 
elementarnych wyznaczają  obszary o różnym przeznaczeniu i  różnych zasadach 
zagospodarowania.

2) Ustalenia dotyczące zasad parcelacji.
a) Dopuszcza  się  podział  terenów  wzdłuż  linii  rozgraniczających  tereny 

elementarne.
b) Minimalne  wielkości  działek  budowlanych  nie  dotyczą  działek  pod  urządzenia 
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infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne.
3) Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy.

a) Zabudowa kształtowana tak, by poszczególne grupy budynków tworzyły ze sobą 
jednorodne  zespoły,  podporządkowując  się  priorytetom  uzyskania  spójnej  i 
jednorodnej struktury.

b) Użycie współczesnej estetyki w kształtowaniu wyrazu plastycznego bryły.
c) Rozwiązanie małej architektury oraz detalu architektonicznego w sposób spójny i 

całościowy w celu podkreślenia spójności i jednorodności przestrzeni.
d) Wprowadzenie  jednolitego  w  zakresie  sposobu  wykonania  i  rozmieszczenia 

systemu oznaczeń budynków.
e) Wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących wykończenia elewacji budynków.

4) Dla ogrodzeń - forma ażurowa o łącznej powierzchni otworów nie mniejszej niż 25%.
2. Ustalenia dotyczące ekologii.

1) W celu kształtowania terenów zieleni  ustala się wprowadzenie nasadzeń drzew i 
krzewów oraz ich właściwe utrzymanie.

2) Z  uwagi  na  specyficzne  warunki  klimatyczno  –  glebowe,  wprowadzenie 
poszczególnych  gatunków  roślin  powinno  być  prowadzone  na  podstawie 
specjalistycznych opracowań. 

3. Ustalenia dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej.
1) Obsługa  komunikacyjna  terenu  objętego  planem  od  ul.  Kuźnickiej  oraz  przez 

wewnętrzne drogi dojazdowe na terenach elementarnych: 5 – Ke3 ZI, KS, 5 – Ke5 
ZI,  KS,  5  –  Ke8  ZI,  KS,  a  także  od  strony  terenów  komunikacji  kolejowej  –  z 
bocznicy kolejowej.

2) Miejsca  parkingowe  zgodnie  z  potrzebami,  zabezpieczyć  w  ramach  terenu 
elementarnego 5 – Ke1 PP.

4. Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu.
1) Dla zaopatrzenia w wodę wewnętrzny, zakładowy lub komunalny wodociąg.
2) Dla odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków:

a) wewnętrzna, zakładowa lub komunalna kanalizacja deszczowa i sanitarna,
b) przekazywanie ścieków do oczyszczalni ścieków.

3) Dla zaopatrzenia w gaz sieć gazowa.
4) Dla zaopatrzenia w ciepło - grupowy lub indywidualny system zaopatrzenia w ciepło.
5) Dla zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilenie liniami kablowymi n.n. włączonymi do istniejących i projektowanej stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV,

b) powiązanie projektowanych sieci n.n. z istniejącą siecią n.n.,
c) wybudowanie  stacji  transformatorowej  15/0,4  kV  jako  wolnostojącej, 

kontenerowej,
d) wykonanie oświetlenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

6) Dla potrzeb telekomunikacji sieć telekomunikacyjna, kablowa.
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§ 4. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych.

1.
Symbol terenu:           5 – Ke1 PP

1) powierzchnia 
terenu

2, 91 ha

2) granice terenu 5 – Ke2 ZI, 5 – Ke3 ZI, KS,  5 – Ke4 ZI, 5 – Ke5 ZI, KS, 5 – Ke7 ZI, 5 – Ke8 ZI, KS, 5 – 
Ke9 ZI oraz skarpa nasypu kolejowego.

3) ustalenia 
funkcjonalne

a)Teren przeznaczony pod lokalizację funkcji przemysłu, głównie produkcji chemikaliów do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz związanych z nią budynków, budowli i 
urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
b)Podwydzielenie terenu 5 – Ke1.1 PP,KS o szerokości 15 m na funkcję komunikacji 
wewnętrznej i przemysłu.

4) ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy

a)Maksymalny procentowy udział powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni terenu – 60%. 
b)Minimalny procentowy udział powierzchni nieutwardzonych, zielonych 
w stosunku do powierzchni terenu – 20%.
c)Maksymalna wysokość budynków 50 m – ograniczenie wysokości nie dotyczy budowli 
oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

5) ustalenia zasad 
parcelacji

Minimalna powierzchnia działek budowlanych – 2 000 m2.

6) ustalenia 
ekologiczne

Brak ustaleń szczegółowych.

7) ustalenia 
komunikacyjne

a)Wjazd na teren od strony ul. Kuźnickiej  przez drogi wewnętrzne na terenach 
elementarnych:     5 – Ke3 ZI, KS, 5 – Ke5 ZI, KS, 5 – Ke8 ZI,KS oraz od strony terenów 
kolejowych – z bocznicy kolejowej.
b)Dojazd do działki 1973/35 przez drogę wewnętrzną w ramach podwydzielenia terenu 5 – 
Ke1.1 PP,KS.
c)Ustala się, w zależności od potrzeb, drogę wewnętrzną; jedna jezdnia, dwa pasy ruchu - 
szer. 6,0 m, jednostronny chodnik i dwukierunkowa ścieżka rowerowa.

8) ustalenia 
inżynieryjne

Obsługa w oparciu o istniejące i projektowane uzbrojenie w sieci: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną, technologiczną i 
teletechniczną.

2.
Symbol terenu:           5 – Ke2 ZI 

1) powierzchnia 
terenu

1, 03 ha

2) granice terenu 5 – Ke1 PP, skarpa nasypu kolejowego, ul. Kuźnicka, 5 – Ke3 ZI, KS.
Symbol terenu:           5 – Ke4 ZI 

1) powierzchnia 
terenu

1, 57 ha

2) granice terenu 5 – Ke3 ZI, KS, ul. Kuźnicka, 5 – Ke5 ZI, KS, 5 – Ke1 PP.
Symbol terenu:           5 – Ke7 ZI  

1) powierzchnia 
terenu

0, 90 ha

2) granice terenu 5 – Ke5 ZI, KS, 5 – Ke6 EE, ul. Kuźnicka, 5 – Ke8 ZI, KS, 5 – Ke1 PP.
Symbol terenu:           5 – Ke9 ZI 

1) powierzchnia 
terenu

3, 63 ha

2) granice terenu 5 – Ke1 PP, 5 – Ke8 ZI, KS, ul. Kuźnicka, skarpa nasypu kolejowego.
3) ustalenia 

funkcjonalne
Teren zieleni izolacyjnej.

4) ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy

Brak ustaleń szczegółowych.

5) ustalenia zasad 
parcelacji

Brak ustaleń szczegółowych.

6) ustalenia 
ekologiczne

Brak ustaleń szczegółowych.

7) ustalenia 
komunikacyjne

Dojazd od ul. Kuźnickiej.
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Symbol terenu:           5 – Ke2 ZI 
1) powierzchnia 

terenu
1, 03 ha

2) granice terenu 5 – Ke1 PP, skarpa nasypu kolejowego, ul. Kuźnicka, 5 – Ke3 ZI, KS.
Symbol terenu:           5 – Ke4 ZI 

8) ustalenia 
inżynieryjne

Obsługa w oparciu o istniejące i projektowane uzbrojenie w sieci: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną.

3.
Symbol terenu:           5 – Ke3 ZI, KS 

1) powierzchnia 
terenu

0, 10 ha

2) granice terenu 5 – Ke1 PP, 5 – Ke2 ZI, ul. Kuźnicka, 5 – Ke4 ZI.
Symbol terenu:           5 – Ke5 ZI, KS

1) powierzchnia 
terenu

0, 20 ha

2) granice terenu 5 – Ke1 PP, 5 – Ke4 ZI, ul. Kuźnicka, 5 – Ke6 EE, 5 – Ke7 ZI
Symbol terenu:           5 – Ke8 ZI, KS 

1) powierzchnia 
terenu

0, 12 ha

2) granice terenu 5 – Ke1 PP, 5 – Ke7 ZI, ul. Kuźnicka, 5 – Ke9 ZI.
3) ustalenia 

funkcjonalne
Teren komunikacji z zielenią izolacyjną.

4) ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy

Nasadzenia zielenią izolacyjną poza obszarem drogi wewnętrznej.

5) ustalenia zasad 
parcelacji

Brak ustaleń szczegółowych.

6) ustalenia 
ekologiczne

Brak ustaleń szczegółowych.

7) ustalenia 
komunikacyjne

a)Dojazdy od ul. Kuźnickiej.
b)Ustala się, w zależności od potrzeb, drogi wewnętrzne; jedna jezdnia, dwa pasy ruchu - 
szer. 6,0 m, jednostronny chodnik i dwukierunkowa ścieżka rowerowa.

8) ustalenia 
inżynieryjne

Obsługa w oparciu o istniejące i projektowane uzbrojenie w sieci: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną.

4.
Symbol terenu:           5 – Ke6 EE 

1) powierzchnia 
terenu

0.02 ha

2) granice terenu ul. Kuźnicka, 5 –Ke7 ZI,  5 – Ke5 ZI, KS.
3) ustalenia 

funkcjonalne
Teren lokalizacji stacji transformatorowej.

4) ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy

Nasadzenia zielenią izolacyjną poza obszarem stacji transformatorowej i związanej z nią 
infrastruktury.

5) ustalenia zasad 
parcelacji

Brak ustaleń szczegółowych.

6) ustalenia 
ekologiczne

Brak ustaleń szczegółowych.

7) ustalenia 
komunikacyjne

Dojazd od ul. Kuźnickiej.

8) ustalenia 
inżynieryjne

Obsługa w oparciu o istniejące i projektowane uzbrojenie w sieci: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną.
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§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Ustala się stawkę procentową 30%, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 

10  ust.  3  i  art.  36  ust.3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  o  zagospodarowaniu 
przestrzennym,  dla  obszaru  działek  nr  3013/8  i  3016/22  znajdujących  się  w 
granicach  terenu  elementarnego  oznaczonego  5  –  Ke1  PP.   Dla  pozostałych 
terenów objętych niniejszą uchwałą ustala się stawkę procentową 0%.

2. Na  obszarze  objętym  niniejszą  uchwałą  tracą  moc  ustalenia  planu  ogólnego 
zagospodarowania  przestrzennego miasta  Police  przyjętego Uchwałą Nr  V/32/88 
Rady Narodowej Miasta i Gminy Police z dnia 29 grudnia 1988r. w sprawie planu 
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Police  (Dz.  Urzęd.  Woj. 
Szczecińskiego z 1989r. Nr 1, poz. 6), podtrzymanego Uchwałą Nr IX/77/90 Rady 
Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 grudnia 1990r. w sprawie ustalenia wykazów 
aktów  prawa  miejscowego  Rady  Gminy  i  Miasta  w  Policach  (Dz.  Urzęd.  Woj. 
Szczecińskiego z 1991r. Nr 1, poz. 4) oraz zmienionego Uchwałą Nr XXIV/175/92 
Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 lutego 1992r. w sprawie wprowadzenia 
zmian  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Police  (Dz. 
Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1992r. Nr 4, poz. 54). 

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

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

Przewodniczący Rady

Kazimierz Wirkijowski
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Uzasadnienie

Projekt niniejszej uchwały przedstawia Burmistrz Gminy Police.
W niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznacza 

się część terenu zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym na rozbudowę istniejącej 
funkcji przemysłowej, głównie produkcji związków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania  ścieków  oraz  obsługującej  ją  infrastruktury.  Uszczuplenie  terenów 
zielonych nie  narusza pasa ochronnego zieleni  izolacyjnej  Z.Ch.  „POLICE” SA i  nie 
pogarsza walorów środowiska. 

Wykorzystanie  siarczanu  żelazawego,  będącego  odpadem technologicznym z 
zakładów chemicznych, do wytwarzania substancji służących w/w celom, przyczyni się 
do zmniejszenia ilości materiałów trafiających obecnie na składowisko. 
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