
  UCHWAŁA  Nr XI/85/03                
Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 8 lipca 2003 roku 
 
 

w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowani a przestrzennego miasta 
Police w cz ęści dotycz ącej „Starych Polic”. 

 
 

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

Rozdział 1 
Przepisy pocz ątkowe 

 
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XX/131/95 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 

października 1995 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police oraz uchwałą Nr 
XXV/173/00 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police, uchwala się zmiany w planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police w części dotyczącej 
„Starych Polic”, obejmujące obszar ograniczony: od północy - ulicami Dubois, Wiejską, 
od wschodu – kanałem Łarpia, od południa - ul. Staszica i linią stanowiącą jej 
przedłużenie w kierunku wschodnim i zachodnim, od zachodu torami kolejowymi, o 
łącznej powierzchni 55,04 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, 
mieszkaniowo-usługową, usługową (w tym handlową), usługowo-produkcyjną (w tym 
przemysłową i bazowo-składową) oraz związaną z transportem.  

2. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku zmian w planie w skali  1:1000, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie : 
1) obszar objęty planem podzielony został na 101 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 szczególne rygory z tytułu :  
a) objęcia ochroną dóbr kultury, 
b)  położenia w zasięgu 500 m od rurociągu kwasu siarkowego i amoniaku, 
c)  położenia w zasięgu stref pośrednich ujęć wody „Tanowska” i „Mścięcino”; 
wynikające z tych tytułów rygory ustalone są w § 4 niniejszej uchwały, 
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4) dla całego obszaru zmian w § 4 niniejszej uchwały ustalono wymogi dotyczące 
warunków higieniczno-zdrowotnych, 

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

6) dla całego obszaru objętego zmianami w planie w § 5 niniejszej uchwały ustalone 
zostały zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,  

7) każdy teren elementarny oznaczono na rysunku zmian w skali 1:1000 (zał. nr 1 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. 

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 terenu w ha – pkt 1, 
b) granice terenu - przybliżony, słowny opis granic terenu elementarnego – 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, 
 i) ustalenia inżynieryjne – pkt 9, 

2) każde sformułowanie tekstowe w punkcie „karty terenu” (za wyjątkiem pkt 1 i 2), jeśli 
występuje więcej niż jedno, oznaczone jest kolejną literą,  

3)  nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmian. 
3. Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku zmian w planie: 

1)  rysunek zmian w skali 1:1000 jest integralną częścią niniejszej uchwały, 
2) każdy teren elementarny jest wyodrębniony na rysunku zmian w planie i oznaczony 

symbolem zgodnym z odpowiednią „kartą terenu”,  
3) każde ustalenie przedstawione na rysunku zmian w planie znajduje odpowiednie 

odwzorowanie w ustaleniu tekstowym, 
4) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku zmian w planie zostały objaśnione w 

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

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

b) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,  
6) podziały i zagospodarowanie wewnętrzne terenów elementarnych są orientacyjne, za 

wyjątkiem granic publicznych ciągów pieszych i pieszo - jezdnych oraz publicznych 
skwerów zieleni urządzonej.  
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Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

 
§ 3.  Dla terenów elementarnych wprowadza się następujące ustalenia:  
 
1. Teren o symbolu 1 KS z przeznaczeniem na cele zespołu garaży. 

1) powierzchnia terenu  0,64 ha 
2) granice terenu Płn. granica opracowania, proj. ul. 11 KD, tereny kolejowe, zach. 

granica opracowania. 
3) ustalenia funkcjonalne Urządzenia komunikacyjne: zespół garaży - max. 120 boksów.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Zasada lokalizacji zabudowy wg rysunku zmian. 
b) Wysokość zabudowy - 1 kondygnacja, dach płaski lub dwupołaciowy, 

kąt nachylenia połaci 25O. Konieczna forma jednorodna dla całego 
zespołu. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

       Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a)    Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia   
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b)    Teren objęy strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 4b. 

c)    Zaleca się wprowadzenie na teren zieleni wysokiej w formie wydzieleń 
zespołów garaży. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia komunikacyjne Wzdłuż terenów kolejowych należy zostawić dojazd szer. min. 6,0 m. 
9) ustalenia  inżynieryjne a)    Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

b) Przebieg gazociągu średniego ciśnienia. 
c) Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni 

zabudowy do 30 m2. 
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2. Teren o symbolu  2 U,KS z przeznaczeniem na cele usług rzemieślniczych                           
lub produkcyjnych i zespół garaży. 

1) powierzchnia terenu  0,66 ha 
2) granice terenu Ul. Polna, proj. ul. 12 KD i 11 KD  
3) ustalenia funkcjonalne  a) Usługi rzemieślnicze lub produkcyjne i urządzenia komunikacyjne: 

zespół garaży na max. 80 boksów.  
b) Zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej. 

4) ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :                
13KD – 5,0m, 12KD - 7,0 m, 11KD - 5,0 m. 

b) Max. wysokość zabudowy usługowej do 3 kond. (do 12,0 m do kalenicy). 
c) Powierzchnia zabudowy na działkach rzemieślniczych do 50% 

powierzchni działki. 
d) Usytuowanie zespołów garażowych poprzecznie do proj. ulicy 11 KD - 

wg rys. zmian. 
e) Wysokość zabudowy garażowej – 1 kondygnacja , dach płaski lub 

dwupołaciowy o kącie nachylenia połaci 25O. Konieczna forma 
jednorodna dla całego zespołu. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a)    Parcelacja terenów usługowych z zachowaniem dostępu do proj.               
ul. 12KD, minimalna powierzchnia działki - 750 m2. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4b. 

c) Ewentualna uciążliwość działalności rzemieślniczej bądź produkcyjnej 
nie może przekroczyć granic własnych działki. 

d) Zaleca się oddzielenie pasem zieleni wysokiej zespół garażowy 
od usług. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Pozostawia się istniejące obiekty infrastruktury technicznej 

(stacja redukcyjno-pomiarowa gazu).  
c)    Dopuszcza się inne obiekty infrastruktury techn. o pow. zabudowy                    

do 30 m2. 
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3. Teren o symbolu 3 MJ, U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej.  

1) powierzchnia terenu 0,91 ha 
2) granice terenu Ul. Polna,  proj. ul. 07KL  na istn. przebiegu ciągu pieszego, proj.ul. 11KD i 

12KD  
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa jednorodzinna. 

b) Dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji mieszkaniowej 
wielorodzinnej w zakresie nie przekraczającym 30% pow. terenu. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 12.0 m do kalenicy) 
c) Dachy wysokie symetryczne, kąt nachylenia połaci głównej 35÷450, lub 

inny typ dachu przestrzennego w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy. 
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic : 
        13KD - 5,0 m, 07KL - 7,0 m, 11KD - 5,0 m, 12KD - 8,0 m. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

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

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 750 m2. 
6) ustalenia  ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 4a. 
b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 

„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt. 4b.  
c) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
d) W zach. części terenu (wzdłuż proj. ul.12KD) pas zieleni izolacyjnej 

szer. min. 7,0 m.  
e) Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

         Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

 Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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4. Teren o symbolu 4 U,P z przeznaczeniem na cele gospodarcze usługowo - 
produkcyjne.  

1) powierzchnia terenu 0,56 ha 
2) granice terenu Ul. S. Starzyńskiego, ul. Polna, proj. ul. 11KD. 
3) ustalenia funkcjonalne a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie 
do potrzeb właścicieli lub użytkowników terenu. 

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) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :                     

10 KD - 4,0 m, 13 KDL - 4,0 m, 11 KD - 7,0 m. 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 1000 m2. 

6) ustalenia  ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

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

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki. 

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

 

5. Teren o symbolu 5 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,31 ha 

2) granice terenu Ul. S. Starzyńskiego, ul. Polna, teren 4 U, P 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  

b) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bądź usługi  
 bez funkcji mieszkaniowej. 

4) ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 13,0 m do kalenicy) 
c) Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci 35 ÷ 450, ustawienie 

kalenicowe do ul. S.Starzyńskiego lub inny typ dachu przestrzennego 
utrzymany w charakterze zabudowy sąsiedniej. 

d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :                        
10 KD - 4,0 m, 13 KD - 4,0 m, 07 KL - w/g rysunku zmian. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

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

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 900 m2. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 
b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) W płn. - zach. części pas zieleni izolacyjnej o szer. min. 5,0 m. 
d) Udział  powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki 

9) ustalenia  inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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6. Teren o symbolu 6 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,19 ha 
2) granice terenu Ul. H.Sienkiewicza, ul. S.Starzyńskiego,  proj. ciąg pieszy. 
3) ustalenia funkcjonalne  a)     Zabudowa mieszkniowo - usługowa : wielorodzinna.  

a) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bądź usługi bez 
funkcji mieszkaniowej. 

4) ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

a)    Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 13,0 m do kalenicy). 
c) Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci 350 - 450 lub inny typ dachu 

przestrzennego utrzymany w charakterze zabudowy sąsiedniej.  
5) ustalenia  zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do            

ul. S. Starzyńskiego. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej dzialki - 350 m2. 

6) ustalenia  ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) W płn. - zach. części terenu (wzdłuż ciągu pieszego na terenie 7U,P) 

pas zieleni izolacyjnej szer. min. 7,0 m.  
d) Zakaz wycinki drzew za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
e) Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

         Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki.  

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

 
7. Teren o symbolu 7 U,P z przeznaczeniem na cele gospodarcze usługowo - 

produkcyjne. 
1) powierzchnia terenu 0,62 ha 

2) granice terenu Ul. H. Sienkiewicza, proj. ciąg pieszy, ul. S.Starzyńskiego, ul. S.Dubois.   
3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie  
do potrzeb właścicieli lub użytkowników terenu. 

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) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :                

11KD - 5,0 m, 14KD - 10,0 m, 10KD - 5,0 m. 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 1200 m2. 

6) ustalenia  ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

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

c) W przypadku koniecznej wycinki drzew należy je zastępować nowymi 
nasadzeniami w innych miejscach. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

         Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Parkowanie w granicach własnych działki.  
b) Konieczne publiczne przejście piesze wzdłuż płd.-wsch. granicy terenu 

od skweru do ul. S.Starzyńskiego szer. 5,0÷6,0 m - wg rys. zmian.  
9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.  
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8. Teren o symbolu 8 ZP z przeznaczeniem na cele publicznego skweru zieleni.  
1) powierzchnia terenu 0,33 ha 
2) granice terenu Sięgacz ul. H.Sienkiewicza, teren 9UP, projektowana ulica 07 KL , ciąg 

pieszy 
3) ustalenia funkcjonalne a) Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze 

publicznym : skwer.  
b) Dopuszcza się istniejące garaże trwałe bez możliwości lokalizacji 

nowych. 
c) Możliwość lokalizacji budowli ochronnych związanych z podwyższoną 

gotowością obronną państwa. 
4) ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów z pkt. 3b, 3c i 9b. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu za wyjątkiem wydzielenia dla obiektów z pkt.    
3b i 9b. 

6) ustalenia  ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu  za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną gatunkowo 
wysoką i niską zielenią ozdobną. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

         Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczny publiczny ciąg pieszy po śladzie ul. H.Sienkiewicza o szer. 
4,0÷5,0 m - wg rys. zmian. 

9) ustalenia  inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
b) Lokalizacja trafostacji 15/04 kV na terenie niezadrzewionym. 
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9. Teren o symbolu 9 U,P z przeznaczeniem na cele gospodarcze usługowo - 
produkcyjne 

1) powierzchnia terenu 0,74 ha 
2) granice terenu Ul. S.Dubois,  proj. ul. 11KD , proj. ul. 07KL  teren 8ZP, ul. H.Sienkiewicza.  
3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości 
zwiększenia liczby mieszkań - w/g §4, ust. 1, pkt 2b. 

c) Dopuszcza się istniejące garaże trwałe bez możliwości nowych 
lokalizacji. 

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) Nieprzekraczalne linie zabudowy  od linii rozgraniczenia ulic :                       

11KD - 4,0÷7,0 m, 07KL - 7,0 m, 14KD- 6,0÷16,0 m, (patrz rys. zmian). 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej.  
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 1000 m2, za wyjątkiem 

obiektów z pkt. 3c. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 
b) Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnych działki.  
c) W południowej części terenu (wzdłuż proj. ulicy 07KL ) pas zieleni 

izolacyjnej szer. min. 7,0 m. 
d) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych  
e) Teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu 

siarkowego - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 3. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia  inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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10. Teren o symbolu 10 U,P z przeznaczeniem na cele gospodarcze usługowo - 
produkcyjne. 

1) powierzchnia terenu 1,10 ha 
2) granice terenu Ul. S.Dubois, ul. T.Kościuszki, proj. ul. 07 KL i  11 KD.   
3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości 
zwiększenia liczby mieszkań - w/g  §4, ust. 1, pkt 2b.  

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 zabudowie wzdłuż ul. T.Kościuszki wysokie dachy symetryczne 

o kącie nachylenia połaci  35÷450 , ustawiane kalenicowo do ulicy. 
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic : 11KD -

4,0÷5,0 m,  02 KG -10,0 m, 07 KL -7,0 m (patrz: rysunek zmian). 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 900 m2 za wyjątkiem 

działek u zbiegu ulic 11 KD i 15 KD i działek obiektów z pkt 9b. 
6) ustalenia  ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 
b) Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnych działki.  
c) W południowej części terenu (wzdłuż projektowanej ulicy 07 KL ) pas 

zieleni izolacyjnej szer. 7,0 m.  
d) Teren położony w odległości do 500 m. od rurociągu amoniaku i kwasu 

siarkowego - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 3. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Bezpośrednia obsługa z projektowanej ulicy 11 KD, 15 KD i 07 KL. 
Zakaz obsługi z ul. Kościuszki za wyjątkiem parceli nr 41 i 39.  

b) Konieczne publiczne przejście piesze po śladzie ul. S.Dubois do                      
ul. T.Kościuszki o szer. 5,0 m oraz z sięgacza 15 KD do                          
ul. T.Kościuszki o szer. 4,0 m.  

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. 
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11. Teren o symbolu 11 U,P z przeznaczeniem na cele gospodarcze usługowo - 
produkcyjne. 

1) powierzchnia terenu 1,01 ha 
2) granice terenu Teren 12 U,P,  ul. M. Konopnickiej,  proj. ul.  07 KL,  ul. T. Kościuszki. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości   
zwiększenia liczby mieszkań - w/g § 4, ust. 1, pkt 2b. 

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) Dopuszcza się likwidację istniejącego ciągu zabudowy przy 

ul.T.Kościuszki i  w tym przypadku obowiązuje :  
- lokalizacja nowej zabudowy o funkcji wg  3a w  formie zwartej pierzei 

zabudowy szeregowej bądź innej łączonej, z dopuszczeniem 
bliźniaczej, 

- wysokie dachy symetryczne o jednakowym kącie nachylenia połaci 
~ 400, ustawione kalenicowo do ul. T. Kościuszki.  

d)   Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic: 
08KL - 7,0 m,  07KL - 7,0 m,  02KG - 12,0 m (dla nowej zabudowy). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 
publicznej bądź ciągu pieszo - jezdnego. 

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki: 
-  przy ul. M. Konopnickiej - 600 m2, za wyjątkiem działki u zbiegu               

ul. M. Konopnickiej i wewnętrznej (patrz rys. zmian), 
-  przy ul. T. Kościuszki - 750 m2 . 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

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

c) W południowej części terenu (wzdłuż proj. ulicy 07 KL ) pas zieleni 
izolacyjnej o szer. 7,0 m.  

d) Teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu 
siarkowego - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 3. 

e) W przypadku koniecznej wycinki drzew należy je zastępować nowymi 
nasadzeniami w innych miejscach. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Zakaz bezpośredniej obsługi z ul. T. Kościuszki obsługa terenu z                 
ul. M. Konopnickiej, 07 KL oraz wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego 
wzdłuż zapleczy działek -szer. min. 8,0 m. 

b) Parkowanie w granicach własnych działki..  
9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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12. Teren o symbolu 12 U,P z przeznaczeniem na cele gospodarcze usługowo - 
produkcyjne. 

1) powierzchnia terenu       0,52 ha 
2) granice terenu Ul. Wiejska, ul. M. Konopnickiej, teren 11U,P. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości 
zwiększenia liczby mieszkań - w/g §4, ust. 1, pkt 2b. 

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 :                 

22KD-10,0 m, 08KL - 7,0 m ,od ciągu pieszego  5,0÷12,0 m (patrz: 
rysunek zmian). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

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

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 850 m2. 
c) Dopuszcza się wydzielenia obiektów z pkt. 9b. 

6) ustalenia  ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

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

c) Teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu 
siarkowego - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 3.  

d) W przypadku koniecznej wycinki drzew należy je zastępować nowymi 
nasadzeniami w innych miejscach. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Bezpośrednia obsługa z ul. Wiejskiej  i  ul. M. Konopnickiej. 
Zakaz obsługi z ul. T. Kościuszki. 

b) Konieczne publiczne przejście piesze po śladzie części ul. Wiejskiej  
(patrz: rysunek 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. 
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13. Teren o symbolu 13 U,P z przeznaczeniem na cele gospodarcze usługowo - 
produkcyjne. 

1) powierzchnia terenu 0,66 ha 
2) granice terenu Przedłużenie ul. Wiejskiej, proj. ul. 21KD proj. ul. 20KD ul. M. Konopnickiej. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości 
zwiększenia liczby mieszkań - w/g §4, ust. 1, pkt 2b.  

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 :             

22KD-5,0 m, 21KD-5,0 m, 20KD-5,0 m, 08KL-5,0 m. 
5) ustalenia  zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 800 m2,  za wyjątkiem 

działki obiektu 9b. 
6) ustalenia  ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 
b) Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnych działki.  
c) Teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu 

siarkowego - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 3. 
7) ustalenia dotyczące  

dóbr kultury 
Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Parkowanie w granicach własnych działki. 
b) Lokalizacja nowych obiektów funkcji 3a uwarunkowana realizacją ul. 

21KD. 
9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 

b) Pozostawia się istniejące obiekty infrastruktury technicznej 
(przepompownia ścieków). 

c) Przebieg kolektora tłocznego ścieków.  
 
14. Teren o symbolu 14 US z przeznaczeniem na cele usług sportu i turystyki. 

1) powierzchnia terenu 2,00 ha 
2) granice terenu Płn. granica opracowania, kanał Łarpia (wsch. granica oprac.) teren 18ZN,  

proj. ul. 21KD i 22KD. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Usługi sportu i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów.  

b) Dopuszcza się usługi rzemieślnicze związane z obsługą funkcji 3a.  
4) ustalenia kompozycji    

i form zabudowy 
 Wysokość zabudowy do 2 kond. (do 9,5 m do kalenicy). 

 
5) ustalenia  zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej i akwenu. 
b) Minimalna powierzchnia działki - 4 000m2. 
c) Dopuszcza się wydzielenia obiektów z pkt. 9c. 

6) ustalenia  ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu 
siarkowego - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 3. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki i na terenie 15KS. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
b) Przebieg kolektora tłocznego ścieków (patrz : rysunek zmian).  
c) Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni 

zabudowy do 30 m2. 
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15. Teren o symbolu 15 KS z przeznaczeniem na cele parkingu. 
1) powierzchnia terenu 0,06 ha 
 2) granice terenu Proj. ul. 20KD , teren 14US, proj. ul. 21KD 
3) ustalenia funkcjonalne  Urządzenia komunikacyjne: parking publiczny na min. 20 miejsc 

postojowych. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu za wyjątkiem obiektów z pkt. 9c.  
 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Konieczny szpaler drzew wzdłuż południowej granicy terenu. 
7) ustalenia dotyczące  

dóbr kultury 
      Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

       Nie wprowadza się ustaleń. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
b) Przebieg kolektora tłocznego ścieków. 
c) Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni 

zabudowy do 30 m2. 
 
16. Teren o symbolu 16 U,P z przeznaczeniem na cele gospodarcze usługowo - 

produkcyjne 
1) powierzchnia terenu 0,28 ha 
2) granice terenu Proj. ul. 20KD, proj. ul. 21KD, ul. M. Konopnickiej. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości 
zwiększenia liczby mieszkań - w/g §4, ust. 1, pkt 2b. 

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) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 08KL -8,0m. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 
M. Konopnickiej i 21KD. 

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 500 m2. 
6) ustalenia ekologiczne c) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 
d) Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnych działki.  
e) Teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu 

siarkowego - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 3. 
f) W środkowej części terenu konieczny pas zieleni izolacyjnej o szer.  

4,0÷8,0 m (patrz rysunek zmian). 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

        Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
b) Przebieg kolektora tłocznego ścieków. 
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17. Teren o symbolu 17 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,64 ha 
2) granice terenu Teren 16U,P, teren 18 ZN, ul. M. Konopnickiej. 
3) ustalenia funkcjonalne  Zabudowa mieszkaniowo - usługowa  wielorodzinna.  
4) ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość nowej zabudowy do 3 kond. (do 13,0 m do kalenicy). 
c) Zachowanie zabudowy w formie zwartej pierzei ul. Konopnickiej.  
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy 08KL -    

5,0 ÷ 11,0 m (patrz: rysunek zmian). 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 1000 m2. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 50% pow. działki,              

za wyjątkiem rejonu istniejącego placu betonowego. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Parkowanie w granicach własnych działki. 
b) Zachowanie i wprowadzenie w zabudowie przejazdów bramowych 

na posesje. 
c) Konieczny publiczny ciąg pieszy w płn. części terenu po śladzie 

istniejącego dojazdu o szer. 6,0 m (patrz rys. zmian). 
9) ustalenia  inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 

b) Min. rzędna zabudowy - 2,1 m n.p.t. 
 
18. Teren o symbolu 18 ZN z przeznaczeniem na cele zieleni naturalnej. 

1) powierzchnia terenu 0,80 ha 
 2)  granice terenu Teren 14US, rzeka Łarpia - wschodnia granica opracowania. 
3) ustalenia funkcjonalne Zieleń naturalna - istniejąca zieleń wysoka i niska utrzymywana w stanie 

aktualnym z dopuszczeniem przyrodniczo uzasadnionych działań 
sanitarnych. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń melioracyjnych. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Część terenu (patrz : rysunek zmian) położona w odległości do 500 m 
od rurociągu amoniaku i kwasu siarkowego - obowiązują ustalenia 
w/g §4, ust.1, pkt 3. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczny publiczny ciąg pieszy wzdłuż terenu od ul. M. Drzymały do 
proj. ul. 21KD o szer. 5,0 m (patrz : rysunek zmian). 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Przebieg kolektora tłocznego ścieków. 
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19. Teren o symbolu 19 U z przeznaczeniem na cele usług ogólnomiejskich. 
1) powierzchnia terenu 0,19 ha 
2) granice terenu Ul. M. Drzymały, ul. M. Konopnickiej. 
3) ustalenia funkcjonalne a) Usługi ogólnomiejskie. 

b) Dopuszcza się funkcję nieuciążliwego rzemiosła. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy  - do 50 % pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy - do 3 kond. (do 13,0 m do kalenicy). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Parcelacja z zachowaniem dostępności każdej wydzielanej działki 
do ulicy publicznej. 

6) ustalenia ekologiczne Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Min. rzędna nowej zabudowy - 2,1 m n.p.t. 

 
20. Teren o symbolu 20 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-

usługowej wielorodzinnej. 
1) powierzchnia terenu 0,32 ha 

2) granice terenu ul. M. Drzymały, ul. Goleniowska, ul. Dolna 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  

b) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bądź usługi bez 
funkcji mieszkaniowej. 

4) ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 13,0 m do kalenicy). 
c) Dachy nowej zabudowy wysokie o kącie nachylenia połaci 35÷450, 

ustawiane kalenicowo do ul. Dolnej. 
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 18KD- 5,0m. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki od ul. 
Dolnej. 

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 450 m2. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 
b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
b) Przebieg kolektora tłocznego ścieków. 
c) Min. rzędna nowej zabudowy - 2,1 m n.p.t. 
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21. Teren o symbolu 21 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu  0,09 ha 
2)  granice terenu ul. M. Drzymały, ul. Dolna, ul. Wojska Polskiego 
3) ustalenia funkcjonalne Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 13,0 m do kalenicy). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ul. M. Drzymały i ul. Dolnej; zakaz obsługi 
z ul. Wojska Polskiego. 

b) Parkowanie w granicach własnych działki. 
9) ustalenia inżynieryjne  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 

 
22. Teren o symbolu 22 U,KS z przeznaczeniem na cele usług nieuciążliwych i 

parking. 
1) powierzchnia terenu 0,17 ha 

 2)  granice terenu Ul. Dolna, ul. Goleniowska, ul. Woj. Polskiego.  
3) ustalenia funkcjonalne a) Usługi nieuciążliwe i urządzenia komunikacyjne : parking. 

b) Usługi bez możliwości łączenia z funkcją mieszkaniową. 
4) ustalenia kompozycji       

i form zabudowy 
a) Usługi w formie ciągu zwartej zabudowy wzdłuż ul. Wojska Polskiego. 
b) Wysokość zabudowy 2 kond. (mierzona od poziomu ul. Woj. Polskiego - 

do 9,5 m do kalenicy). 
c)    Dachy wysokie , kąt nachylenia połaci 35 - 450. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Zakaz parcelacji terenu, za wyjątkiem wydzielenia ciągu usługowego 
pod warunkiem dostępności do dojazdu wewnętrznego od strony wsch.   

b) Dopuszcza się wydzielenie obiektów z pkt. 9b. 
6) ustalenia ekologiczne Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” – obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ul. Dolnej; zakaz obsługi z ul. Woj. Polskiego. 
b)  Konieczne publiczne przejście piesze po śladzie ul. Goleniowskiej o 

szer. 12,0 m - wg rys. zmian.  
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, zlokalizowane w obrębie parkingu. 
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23. Teren o symbolu 23 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,40 ha 
 2)  granice terenu Ul. M. Drzymały, ul. Woj. Polskiego, Pl. Chrobrego, ul. T. Kościuszki. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  

b) Konieczna lokalizacja usług w parterach zabudowy ul. T. Kościuszki. 
4) ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 80% pow. działki mieszkaniowo - usługowej 
       w rozumieniu pkt. 5a  
b) Wysokość zabudowy pierzei ul. Wojska Polskiego do 5 kond.                   

(do 19,0 m do kalenicy). 
c) Zabudowa wzdłuż ul. T. Kościuszki w formie zwartej pierzei ulicznej. 
d) Wysokość zabudowy pierzei ul. T. Kościuszki - 3÷4 kond. (11,0÷16,0 m 

do kalenicy), konieczne wysokie dachy o kącie nachylenia połaci 35 ÷ 
450 lub inny typ dachu przestrzennego utrzymany w charakterze dachu 
sąsiedniej pierzei ul. T. Kościuszki.  

e) Nieprzekraczalna linia nowej zabudowy od ul. 02 KG - 5,0 m. 
f) Do czasu realizacji nowej zabudowy pozostawia się możliwość 

modernizacji i remontów istniejących obiektów. 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja możliwa zgodnie z następującymi zasadami :  

-  dopuszcza się oddzielenie części mieszkalno - usługowej (części 
netto) od zieleni  i komunikacji wewnętrznej, (dojazdy + m. p.) 

- podział na działki w obrębie części mieszkalno - usługowej (segmenty 
pierzei) z zapewnieniem dostępności do dojazdu wewnętrznego oraz 
ulic publicznych. 

b)    Dopuszcza się wydzielenie obiektów z pkt. 9b.   
6) ustalenia ekologiczne a)    Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 
b)    Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c)    Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej (wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi) wewnątrz kwartału zabudowy na min. 15% pow. 
terenu. 

d)    Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych   i kolidujących z zabudową pierzei ul. Kościuszki. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ulic M. Drzymały, Woj. Polskiego                                
i Pl. Chrobrego.    

b) Obsługa pierzei ul. T. Kościuszki poprzez wewnętrzny ciąg pieszo - 
jezdny  w układzie płn.-płd. od Placu Chrobrego do ul. Drzymały. Zakaz 
obsługi z ul. T. Kościuszki. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Pozostawia się istniejące obiekty infrastruktury technicznej (trafostacja 

15/0,4 kV). 
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24. Teren o symbolu 24 KS z przeznaczeniem na cele parkingu. 
1) powierzchnia terenu  0,07 ha 
2) granice terenu Teren 25MJ,U, ul. M. Drzymały, ul. T. Kościuszki. 
3) ustalenia funkcjonalne  Urządzenia komunikacyjne: parking publiczny  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu. 

 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
Zakaz parcelacji terenu. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Konieczne wydzielenie parkingu zielenią piętrową wzdłuż jego granic 
północnych i wschodnich. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ul. M. Drzymały; zakaz obsługi z ul. T. 
Kościuszki.  

b) Konieczny publiczny ciąg pieszy o szer. 5,0 w układzie płn. - płd. od ul. 
M. Drzymały do ul. Mireckiego poprzez skwer zieleni na terenie 25MN,U       
-wg rysunku zmian. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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25. Teren o symbolu 25 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 1,25 ha 
2) granice terenu Proj. ul. 07KL, ul. M. Konopnickiej, ul. ul. M.Drzymały, ul. T.Kościuszki. 
3) ustalenia funkcjonalne a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : jednorodzinna i wielorodzinna. 

b) Możliwość lokalizacji budowli ochronnych związanych z podwyższoną 
gotowością obronną państwa na skwerach z pkt 6b. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 50% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 12,0 m do kalenicy) dachy wysokie 

symetryczne, o kącie nachylenia połaci 350÷ 450 lub inny typ dachu 
przestrzennego w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej.  

c) Dopuszcza się likwidację istniejącego ciągu zabudowy przy ulicy                         
T. Kościuszki i w tym przypadku obowiązuje : 
- lokalizacja nowej zabudowy o charakterze i gabarytach zabudowy 

istniejącej (zwarta pierzeja zabudowy łączonej z dopuszczeniem 
bliźniaczej). 

- obowiązują wysokie dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci 
głównej jak w pierzei istniejącej, ustawienie kalenicowe do                        
ul. T. Kościuszki. 

d)    Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :                             
07KL - 4,0÷7,0 m, 08KL - 7,0 m, (patrz rys. zmian); 02KG - 12,0 m          
(dla nowej zabudowy). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 600 m2, za wyjątkiem działki 
u zbiegu ul. T. Kościuszki i Mireckiego.  

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) W obrębie zakończenia sięgacza ul. Mireckiego konieczne publiczne 

skwery zieleni urządzonej - wysokiej i niskiej z ciągami pieszymi w 
układzie płn.-płd. - wg rys. zmian. 

d) Udział powierzchni biologicznie czynnej min.50% pow. działki, 
za wyjątkiem  działek przy ul. Mireckiego. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Zakaz bezpośredniej obsługi z ul. T. Kościuszki, obsługa terenu z               
ul. M. Drzymały, M. Konopnickiej, ul. Mireckiego, ul. 07 KL i 
wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż zaplecza działek - szer. 
min. 7,0 m.  

b) Konieczne publiczne przejście po śladzie ul. Mireckiego o szer. 7,0÷9,0 
m - wg rys. zmian. 

c) Konieczne przejście piesze o szer. 5,0 m w układzie płn.-płd. łączące 
wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny z publicznym skwerem zieleni przy         
ul. Mireckiego.  

d) Parkowanie w granicach własnych działki. 
9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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26. Teren o symbolu 26 U,P z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej 

usługowo - produkcyjnej.  
1) powierzchnia terenu 0,64 ha 

2) granice terenu Proj. ul. 07KL, ul. T.Kościuszki, teren 27 KS, przedłużenie ul. H. Kołłątaja. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie  
do potrzeb właścicieli lub użytkowników terenu. 

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 zabudowie wzdłuż ul. T. Kościuszki wysokie dachy symetryczne 

o kącie nachylenia połaci 35 ÷ 450, ustawiane kalenicowo do ulicy. 
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :                

07KL -7,0 m,  02KG -10,0 m,  05KL - 7,0 m. 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej - wg rys. zmian. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 900 m2. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

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

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Bezpośrednia obsługa z ul. H. Kołłątaja, sięgacza 16KD i ul. 07KL;  
          zakaz obsługi z ul. T. Kościuszki. 

b) Parkowanie w granicach własnych działki. 
c) Konieczne publiczne przejście piesze z sięgacza 16KD do                            

ul. T. Kościuszki (patrz: rysunek zmian) o szer. 4,0 m. 
9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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27. Teren o symbolu 27 KS z przeznaczeniem na cele zespołu garażowo - 
parkingowego. 

1) powierzchnia terenu 0,26 ha 
2) granice terenu Teren 26U,P, ul. T. Kościuszki, teren 28 MN, U, ul. H. Kołłątaja.  
3) ustalenia 

funkcjonalne 
Urządzenia komunikacyjne: zespół garażowo - parkingowy. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Zasada lokalizacji zabudowy wg rys. zmian. 
b) Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja , dach płaski lub dwupołaciowy  o 

kącie nachylenia połaci 25O. Konieczna jednorodna forma dla całego 
zespołu. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 4a. 

b) Konieczne wydzielenie terenu zielenią piętrową wzdłuż jego granic. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ul. H. Kołłątaja.                                                   
Zakaz obsługi z ul. T. Kościuszki.  

b) Konieczny publiczny ciąg pieszo-jezdny w płd. części terenu od                      
ul. H. Kołłątaja do T. Kościuszki o szer. 6,0 m. - wg rys. zmian.  

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
b) Lokalizacja trafostacji 15/0,4 kV. 
c) Dopuszcza się obiekty infrastruktury techn. o pow. zabudowy do 30 m2. 
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28. Teren o symbolu 28 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-

usługowej wielorodzinnej. 
1) powierzchnia terenu 0,97 ha 
2) granice terenu Proj. teren 27KS, ul. T. Kościuszki, ul. Grunwaldzka, ul. H. Kołłątaja. 
3. ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  

b) Konieczne utrzymanie funkcji usługowej w parterach pierzei                       
ul. Grunwaldzkiej i T. Kościuszki. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki mieszkalno - usługowej       
w rozumieniu pkt. 5a.  

b) Wysokość nowej zabudowy 3÷4 kond. (11,0÷16,0 m do kalenicy). 
Uzupełnienia zabudowy oficynami możliwe o 1 kond. niżej. 

c)    Dachy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 380÷450 lub inny 
typ dachu przestrzennego w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy. 

d)    Obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy : 0,5KL -
od 3,0 ÷ 5,0 m, (patrz : rysunek zmian), od ul. 02KG - wg rys. zmian. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Parcelacja możliwa zgodnie z następującymi zasadami :  
a)   dopuszcza się oddzielenie części mieszkalno - usługowej (części netto)       

od zieleni i komunikacji wewnętrznej, (dojazdy + miejsc postojowych) 
b)    podział na działki w obrębie części mieszkalno - usługowej (segmenty 

pierzei) z zapewnieniem dostępności do dojazdu wewnętrznego oraz 
ulic publicznych. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej (wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi) wewnątrz kwartału zabudowy na min. 10% 
powierzchni terenu. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ul. H. Kołłątaja.     
b) Obsługa pierzei ul. T. Kościuszki i Grunwaldzkiej poprzez publiczny ciąg 

pieszo-jezdny wyprowadzony z ul. H. Kołłataja i poprzez dojazdy 
wewnętrzne, za wyjątkiem niezbędnych dojazdów do posesji z                  
ul. Grunwaldzkiej i T. Kościuszki. 

c) Konieczne przeprowadzenie ciągu pieszego w układzie płn.-płd.  
      od ul. Grunwaldzkiej do terenu 27 KS.  

d) Konieczne przeprowadzenie publicznego ciągu pieszo-jezdnego w 
układzie wsch.-zach. od ul. H. Kołłątaja do ul. T. Kościuszki                           
-o szer. 10,0 m. 

e) Konieczne zapewnienie parkowania wewnątrz  kwartału na min. 25 
miejsc postojowych  

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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29. Teren o symbolu 29 ZP z przeznaczeniem na cele publicznego skweru zieleni. 

1) powierzchnia terenu 0,19 ha 
2) granice terenu Ul. S. Starzyńskiego, ul. H. Kołłątaja, ul. Grunwaldzka  
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze 

publicznym : skwer.  
b) Dopuszcza się lokalizację usług związanych z funkcją 3a pod 

warunkiem zachowania niezabudowanej powierzchni biologicznie 
czynnej na min. 90% powierzchni terenu.  

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń z pkt. 3b 
b) Wysokość zabudowy - max. 2 kond. (max. 7,0 m do kalenicy).  
c) Dach wysoki, kąt nachylenia połaci 350÷450. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu  za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Konieczna pielęgnacja, odtwarzanie i wzbogacanie istniejącej zieleni 
wysokiej i niskiej. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczny publiczny ciąg pieszy na przedłużeniu ul. W. Sikorskiego do 
ul. 10 KD o szer. 7,0 m - wg rys. zmian. 

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

 
30. Teren o symbolu 30 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-

usługowej jednorodzinnej. 
1) powierzchnia terenu 0,47 ha 
2) granice terenu Proj. teren 31U,P,  ul. H.Kołłątaja, ul. 10 KD, ul. S. Starzyńskiego.  
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : jednorodzinna. 

b) Dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji mieszkaniowej, 
wielorodzinnej w zakresie nie przekraczającym 30% pow. terenu. 

4) ustalenia kompozycji    
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 12,0 m do kalenicy). 
c) Dachy wysokie symetryczne, kąt nachylenia połaci głównej 35÷ 450, lub 

inny typ dachu przestrzennego w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy. 
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :  

05KL - 5,0 ÷ 6,0 m, 10KD - 5,0, (patrz : rysunek zmian). 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia działki 540 m2, za wyjątkiem dz. nr 60. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 30% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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31. Teren o symbolu 31 U,P z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej 
usługowo - produkcyjnej. 

1) powierzchnia terenu 0,72 ha 
2) granice terenu Proj. ul. 07KL przedłużenie ul. H. Kołłątaja, teren 30MJ,U,  ul. S. 

Starzyńskiego.  
3) ustalenia funkcjonalne  a) Działalność gospodarcza usługowo - produkcyjna.  

b) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną wyłącznie do potrzeb 
właścicieli lub użytkowników terenu. 

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) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :  

07KL - 7,0 m, 05KL - 7,0÷14,0 m, 10KD - 5,0÷14,0 m, (patrz: rys. 
zmian).  

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

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

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1000 m2. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 4a. 
b) Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic 

własnych działki.  
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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32. Teren o symbolu 32 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 1,27 ha 
2) granice terenu Ul. S. Starzyńskiego, ul. Grunwaldzka, proj. ul. 07KL, po przebiegu ciągu 

pieszego. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  

b) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bądź usługi 
bez funkcji mieszkaniowej. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 13,0 m do kalenicy) 
c) Dachy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 350÷ 450 lub inny 

typ dachu przestrzennego utrzymany w charakterze zabudowy 
sąsiedniej.  

d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :  
10KD - 7,0 ÷ 10,0 m,  07KL - 7,0 ÷ 10,0 m (patrz : rysunek zmian)..  

e)   Obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy  01KG                
(patrz : rysunek zmian). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

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

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 900 m2. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 
b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu (w tym zachowanie 

istniejących szpalerów żywotników) za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
d) W płn. części terenu skwer zieleni urządzonej - wysokiej i niskiej o 

charakterze publicznym - wg rys. zmian. 
e) Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki,                  

za wyjątkiem parcel od strony terenu 29 ZP. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Parkowanie w granicach własnych działki. 
b) Zakaz bezpośredniej obsługi z ul. Grunwaldzkiej, za wyjątkiem parceli       

nr 14.  
9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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33. Teren o symbolu 33 UZ z przeznaczeniem na cele usług zdrowia. 
1) powierzchnia terenu 0,36 ha 
2) granice terenu Proj. ul.11KD , proj. ul. 07KL po istn. przebiegu ciągu pieszego, ul. 

Grunwaldzka. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Usługi zdrowia: obiekty i urządzenia służb ratowniczych i ochrony 

zdrowia.  
b) Dopuszcza się mieszkania funkcyjne. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji. 
b) Dachy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 38÷450 lub inny 

typ dachu przestrzennego w nawiązaniu do zabudowy istn.  
c) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic : 

07KL - 7,0 m, 11KD - 5,0 m. 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt. 4a. 

b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4b. 

c) Istniejąca aleja drzew - do zachowania. 
d)  Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu, za wyj. cięć sanitarnych.  
e) Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% 

pow. działki.  
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiazują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z projektowanych ul. 07KL i 11KD.  
       Zakaz obsługi z ul. Grunwaldzkiej. 
b) Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
b) Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej od strony          

ul. 11KD o pow. zabudowy do 30 m2. 

34. Teren o symbolu 34 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej jednorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,31 ha 
2) granice terenu  Proj. ul. 11KD teren 33UZ, ul. Grunwaldzka, teren 35KS.  
3) ustalenia funkcjonalne a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : jednorodzinna.  

b) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową wielorodzinną w obiektach 
istniejących. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 50% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 12,0 m do kalenicy).    
c) Dachy wysokie symetryczne, kąt nachylenia połaci głównej 35÷450, lub 

inny typ dachu przestrzennego w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej.  
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgranicz. ulicy 11KD -5,0 m.  

5) ustalenia  zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja z dostępem każdej wydzielanej działki do ulicy publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 650 m2. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4b. 

c) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.   
d) W zach. części terenu pas zieleni izolacyjnej szer. min. 7,0 m (patrz 

rysunek zmian).  
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiazują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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35. Teren o symbolu 35 U,KS z przeznaczeniem na cele usług ogólnomiejskich. 
1) powierzchnia terenu 0,33 ha 
2) granice terenu Proj. ul. 11KD, teren 34MJ,U, ul. Grunwaldzka, teren 36ZP.  
3) ustalenia funkcjonalne a) Usługi ogólnomiejskie z preferencją obiektów biurowo - 

administracyjnych i urządzeń komunikacyjne, parking na min. 50 m. p. 
b) Możliwość lokalizacji budowli ochronnych związanych z podwyższoną 

gotowością obronną państwa. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 30% pow. działki. 
b) Wysokość zabudowy do 4 kondygnacji (do 13,0 m do stropu 

nad ostatnią kond. użytkową lub 16,0 m do kalenicy).  
c) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy :                                 

01KG - 15,0 m. 11KD - 5,0 m. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

       Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4b.  

c) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

d) W procesie inwestycyjnym  konieczna ochrona istniejących nasadzeń. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Teren objęty strefą W II ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g  §4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Obsługa bezpośrednia z projektowanej ulicy 11KD.                                     
Zakaz obsługi z ul. Grunwaldzkiej. 

9) ustalenia inżynieryjne Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni 
zabudowy do 30 m2. 
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36. Teren o symbolu 36 ZP,U z przeznaczeniem na cele usług nieuciążliwych w 
zieleni.  

1) powierzchnia terenu 0,30 ha 
2) granice terenu Projektowana ulica 11KD, teren 35KS, ul. Grunwaldzka, tereny  kolejowe  

(zachodnia granica opracowania). 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Usługi nieuciążliwe w zieleni urządzonej. 

b) Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. ( do 13,0 m. do kalenicy). 
c) Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
       - od linii rozgraniczenia ulicy 01 KG - 15,0 m. 
       - od linii rozgraniczenia ulicy 11 KD - 5,0 m. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

      Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4b.  

c) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu  za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

d) Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną gatunkowo 
wysoką i niską zielenią ozdobną.  

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Konieczny publiczny ciąg pieszy w układzie płn.- płd.                                     
- od ul. Grunwaldzkiej do projekt. ul. 11KD. 

b) Obsługa bezpośrednia z projektowanej ulicy 11 KD; zakaz obsługi z ul. 
Grunwaldzkiej. 

c) Lokalizacja ewentualnego parkingu od ulicy 11 KD. 
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 na terenie niezadrzewionym. 
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37. Teren o symbolu 37 UO,A z przeznaczeniem na cele usług oświaty i 
administracji. 

 1) powierzchnia terenu 0,97 ha 
 2)  granice terenu ul. Grunwaldzka, ul. R. Traugutta, teren 38MJ,U, ul. S. Batorego. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Usługi oświaty i administracji (szkoła i administracja gminy). 

b) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową w obiektach istniejących. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
Wysokość zabudowy - do 4  kondygnacji (do 13,0 m do stropu 
nad ostatnią kondygnacją użytkową lub 16,0 m do kalenicy). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pk. 4a. 

b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4b.  

c) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

d) Konieczne odtwarzanie zieleni wysokiej. 
e) Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej  min. 30%  

pow. działki.  
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Obsługa bezpośrednia z ul. S. Batorego i R. Traugutta. Zakaz obsługi 
z ul. Grunwaldzkiej. 

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

 
38. Teren o symbolu 38 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-

usługowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej. 
1) powierzchnia terenu 0,20 ha 
2) granice terenu Teren 37UO,A,  ul. M. Niedziałkowskiego, teren 39ZP, ul. S. Batorego. 
3) ustalenia funkcjonalne  Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : jednorodzinna lub wielorodzinna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 50% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 12,0 m do kalenicy).    
c) Dachy wysokie symetryczne, kąt nachylenia połaci głównej 350÷450, 

ustawienie kalenicowe do ciągu pieszego.  
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 800 m2. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4b.  

c) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.   
d) Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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39. Teren o symbolu 39 ZP z przeznaczeniem na cele publicznego skweru zieleni. 
1) powierzchnia terenu 0,14 ha 
2) granice terenu Teren 38 MJ,  ul. M. Niedziałkowskiego, ul. Szkolna, ul. Kolejowa 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze 

publicznym : skwer.  
b) Dopuszcza się lokalizację usług związanych z funkcją 3a, 

pod warunkiem zachowania niezabudowanej powierzchni biologicznie 
czynnej na min. 90% powierzchni terenu. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń z pkt. 3b.  
b) Wysokość zabudowy - do 2 kond. (max. 7,0 do kalenicy). 
c) Dach wysoki, kąt nachylenia połaci 25 ÷ 450. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt. 4b.  

c) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

d) Konieczna pielęgnacja, odtwarzanie i wzbogacanie istniejącej zieleni 
wysokiej i niskiej.  

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt.1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczne pozostawienie publicznego ciągu pieszo-jezdnego od               
ul. Kolejowej do ul. Niedziałkowskiego o szer. 7,0 m (patrz : rysunek 
zmian). 

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

 
40. Teren o symbolu 40 KS z przeznaczeniem na cele parkingu. 

1) powierzchnia terenu 0,09 ha 
2) granice terenu Teren 39 ZP, ul. Szkolna, ul. Kolejowa. 
3) ustalenia funkcjonalne  Urządzenia komunikacyjne: publiczny parking. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu za wyjątkiem obiektów z pkt. 9.1. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4b.  

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

        Nie wprowadza się ustaleń 

9) ustalenia inżynieryjne Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni 
zabudowy do 30 m2. 
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41. Teren o symbolu 41 MJ, U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkalno-
usługowej jednorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,30 ha 
2) granice terenu Teren 42UO, teren 49U,UO, ul. Szkolna, ul. M. Niedziałkowskiego. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkalno - usługowa : jednorodzinna. 

b) Dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji mieszkaniowej, 
wielorodzinnej w zakresie nie przekraczającym 30% pow. terenu. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 12,0 m do kalenicy). 
c) Dachy wysokie symetryczne, kąt nachylenia połaci głównej 35 - 450.  
d) Obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy 06KL - 6,0m.  

Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy :   
 09KL - 4,0 m (dla nowej zabudowy). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

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

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 550 m2. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 
b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Parkowanie w granicach własnych działki. 
b) Konieczne pozostawienie publicznego ciągu pieszo - jezdnego                

od strony ul. Szkolnej do terenu 42UO o szer. 5,0 m - wg rys. zmian.. 
9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 

 
42. Teren o symbolu 42 UO z przeznaczeniem na cel usług oświaty - przedszkole. 

1) powierzchnia terenu 0,25 ha 
2) granice terenu Teren 43ZP, teren 49U,UO, teren 41MJ,U. 
3) ustalenia funkcjonalne  Usługi oświaty : przedszkole. 
4) ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
Wysokość zabudowy - do 3 kond. (do 13,0 m do kalenicy). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej - minimum 
70% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych  - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Dojazd od ul. Szkolnej przez ciąg pieszy na terenie 41 MJ, U.  
b) Dojście piesze przez teren 43 ZP. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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43. Teren o symbolu 43 ZP z przeznaczeniem na cel publiczny skwer zieleni. 
1) powierzchnia terenu 0,10 ha 
2) granice terenu Ul. R. Traugutta, teren 44MJ, U, teren 42UO.  
3) ustalenia funkcjonalne  Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze 

publicznym : skwer.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
Zakaz zabudowy. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu  za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną gatunkowo 
wysoką i niską zielenią ozdobną. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt.1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczne pozostawienie publicznych ciągów pieszych wzdłuż terenów 
sąsiednich: 44 MJ, U i 42 UO - wg rys. zmian. 

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

 

44. Teren o symbolu 44 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkalno-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,13 ha 
2) granice terenu Sięgacz komunikacyjny  25KD, teren 42UO, teren 43ZP. 
3) ustalenia funkcjonalne  Zabudowa mieszkalno - usługowa : wielorodzinna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (dostosowana do budynku 

istniejącego). 
c) Obowiązujące linie zabudowy  po linii rozgraniczenia terenu od strony 

zachodniej. 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja pod warunkiem zapewnienia dojazdu na terenie własnym od 

strony wsch.  
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 400 m2. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
7) ustalenia dotyczące  

dóbr kultury 
Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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45. Teren o symbolu 45 KS z przeznaczeniem na cele parkingu. 
1) powierzchnia terenu 0,19 ha 
2) granice terenu Ul. Grunwaldzka, teren 47MN,U,  ul. R. Traugutta. 
3) ustalenia funkcjonalne Urządzenia komunikacyjne: publiczny parking.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń obsługi parkingu. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu za wyjątkiem obiektów z pkt. 9b i 9c.  

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Konieczne rozdzielanie nowych stanowisk parkingowych zielenią 
wysoką co 4 ÷ 6 stanowisk. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych – obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ul. R. Traugutta i sięgacza 25KD.  
Zakaz obsługi z ul. Grunwaldzkiej.  

b) Konieczne pozostawienie publicznego ciągu pieszo-jezdnego                  
od ul. R. Traugutta na teren 47 MN,U. 

9) ustalenia  inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Lokalizacja trafostacji 15/0,4.  
c) Dopuszcza się obiekty infrastruktury techn. o pow. zabudowy do 30 m2. 

 
46. Teren o symbolu 46 KS,IS z przeznaczeniem na cele garaży i parking. 

1) powierzchnia terenu 0,35 ha 
2) granice terenu Teren 47 MN,U; 48 U; 49 U,UO, sięgacz komunikacyjny 25 KD 
3) ustalenia funkcjonalne a) Urządzenia komunikacyjne: garaże i parking.  

b) Pozostawia się istniejący obiekt specjalnego przeznaczenia 
z dopuszczeniem tymczasowego wykorzystania budowli (np. na cele 
funkcji usługowo - magazynowej) pod warunkiem uzgodnienia 
z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie obrony cywilnej. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Zasada lokalizacji zabudowy wg rysunku zmian. 
b) Wysokość zabudowy – 1 kondygnacja , dach płaski lub dwupołaciowy o 

kącie nachylenia połaci 25O. Konieczna forma jednorodna dla całego 
zespołu. 

c) Zakaz lokalizacji trwałej zabudowy uniemożliwiającej wykorzystanie 
obiektu specjalnego zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczne udostępnienie przejazdu od sięgacza 25 KD na teren 48 U. 

9) ustalenia  inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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47. Teren o symbolu 47 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,34 ha 

2) granice terenu Ul. Grunwaldzka, ul. W. Sikorskiego, teren 46KS,IS. 
3) ustalenia funkcjonalne 

: 
a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  
b) Konieczne utrzymanie funkcji usługowej w parterach pierzei  

ul. Grunwaldzkiej i W. Sikorskiego. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki mieszkalno - usługowej 
        w rozumieniu pkt 3a  
b) Wysokość zabudowy 3 - 4 kond. (11,0 ÷ 16,0 m do kalenicy) 

Uzupełnienia zabudowy oficynami możliwe o 1 kond. niżej. 
c) Dachy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 380÷450 lub inny 

typ dachu przestrzennego w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy. 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
       Parcelacja możliwa zgodnie z następującymi zasadami :  
a)    dopuszcza się oddzielenie części mieszkalno - usługowej (części netto)    

od zieleni i komunikacji wewnętrznej, (dojazdy + m. p.) 
b)    podział na działki w obrębie części mieszkalno - usługowej (segmenty 

pierzei) z zapewnieniem dostępności do dojazdu wewnętrznego oraz 
ulic publicznych. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
a) Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g  §4, ust. 1, pkt 1. 
b) Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              

- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 
8) ustalenia 

komunikacyjne 
a) Obsługa bezpośrednia poprzez dojazd wewnętrzny wyprowadzony z           

ul. Traugutta przez  teren parkingu 45KS lub przez sięgacz 25KD i teren 
46KS,IS. Zakaz obsługi z ul. Grunwaldzkiej. Obsługa z ul. W.Sikorskiego 
na  zasadach podporządkowania względem ruchu rowerowego i 
pieszego. 

b) Konieczne przejście piesze w kierunku ul. Grunwaldzkiej o szer.                   
min. 5,0 m oraz w kierunku ul. W. Sikorskiego o szer. min. 3,0 m.   

c) Konieczne zapewnienie min. 3 m. p. na działkę mieszkaniowo-usługową 
w rozumieniu pkt. 5. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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48. Teren o symbolu 48 U z przeznaczeniem na cele usług ogólnomiejskich. 
1) powierzchnia terenu 0,23 ha 
2) granice terenu Teren 47MN,U, ul. W. Sikorskiego, teren 49U,UO. 
3) ustalenia funkcjonalne Usługi ogólnomiejskie z preferencją wykształcenia atrakcyjnego ciągu  

       handlowo - usługowego. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 60% pow. działki. 
b) Wysokość zabudowy - do 3 kond. (do 13,0 m do kalenicy). 
c) Dopuszcza się obudowę obiektu specjalnego przeznaczenia z terenu           

46 KS,IS małymi obiektami o charakterze nietrwałym (ale wysokim 
standardzie) pod warunkiem uzgodnienia z Wojewodą 
Zachodniopomorskim w zakresie obrony cywilnej.  

d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy :            
28KD - 7,0 i 12,0 m - wg rysunku zmian. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja z zachowaniem dostępności każdej wydzielanej działki          
do ul. 28 KD. 

b) Dopuszcza się wydzielenie obiektów z pkt. 9b. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” – obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 4a. 
b) Usługi nieuciążliwe.  
c) Konieczna zieleń ozdobna od strony ul. W. Sikorskiego (dopuszczalna 

w donicach) łączona z atrakcyjnymi elementami małej architektury. 
7) ustalenia dotyczące  

dóbr kultury 
Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Obsługa z ul. W. Sikorskiego możliwa wyłącznie na zasadzie 
podporządkowania względem ruchu rowerowego i pieszego. 

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

do 30 m2 pod warunkiem wkomponowania w zespół zabudowy bez kolizji 
z rangą funkcji pkt. 3.  

 

49. Teren o symbolu 49 U,UO z przeznaczeniem na cele uslug ogólnomiejskich i 
oświaty. 

1) powierzchnia terenu 0,99 ha 

2) granice terenu Teren 46 KS,IS, ul. W. Sikorskiego, ul. Szkolna, teren 42UO. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Usługi ogólnomiejskie, usługi oświaty. 

b) Dopuszcza się istniejącą funkcję warsztatów szkoleniowych 
i prowadzenie innych usług rzemieślniczych.  

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Wysokość zabudowy - do 4 kondygnacji (do 13,0 m do stropu 
nad ostatnią kondygnacją użytkową lub 16,0 m do kalenicy). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem  
cięć sanitarnych  

c) Ewentualne uciążliwości działalności 3b muszą zamknąć się w 
granicach własnych działki. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia terenu z ul. Szkolnej lub dojazdów 
wewnętrznych. Zakaz obsługi z ul. W. Sikorskiego.  

b) Parkowanie w granicach własnych działki. 
9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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50. Teren o symbolu 50 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkalno-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,92 ha 
2) granice terenu Teren 51ZP, ul. H. Kołłątaja, ul. Słoneczna, ul. W. Sikorskiego. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkalno – usługowa : wielorodzinna.  

b) Dopuszcza się zabudowę mieszkalno - usługową : jednorodzinną 
wzdłuż skweru 51ZP z koniecznością lokalizacji usług w parterach. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki mieszkalno - usługowej  
       w rozumieniu pkt. 5a  
b) Wysokość zabudowy 3 ÷ 5 kond. (11,0 m ÷ 19,0 m do kalenicy) 
c) Dachy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 380÷ 450 lub inny 

typ dachu przestrzennego w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy ulic :  
Grunwaldzkiej, W. Sikorskiego i H. Kołłątaja.  

d)    Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic : 
05KL - 6,0 m,  28KD -5,0 m.  

e)    Obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy : 
06KL - 6,0 m oraz 2,5 m od linii istniej. pawilonów wzdłuż terenu 51ZP. 

f)     Konieczne ukształtowanie pierzei zabudowy od strony ul. Grunwaldzkiej 
(zasada rozbudowy, gabaryty, kształt dachu, zasadnicze podziały 
segmentów, zasadniczy detal architektoniczny) zgodnie z koncepcją 
zabudowy pierzei przy ul. Grunwaldzkiej (patrz : Dokumentacja zmian w 
planie) 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja 3a możliwa zgodnie z następującymi zasadami :  
- dopuszcza się oddzielenie części mieszkalno - usługowej (części 

netto) od zieleni i komunikacji wewnętrznej (dojazdy + m. p.) 
- podział na działki w obrębie części mieszkalno - usługowej (segmenty 

pierzei)  z zapewnieniem dostępności do dojazdu wewnętrznego oraz 
ulic publicznych. 

b) Parcelacja terenu zabudowy 3b pod warunkiem zachowania 
dostępności do dojazdu wewnętrznego. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” – obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej wewnątrz kwartału 

zabudowy na min. 10% pow. terenu wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g  §4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ulic H. Kołłątaja i Słonecznej.    
b) Obsługa pierzei ul. W. Sikorskiego poprzez dojazd wewnętrzny 

wyprowadzony z ul. H. Kołłątaja, za wyjątkiem niezbędnych dojazdów 
do posesji z ul. W. Sikorskiego na zasadzie podporządkowania 
względem ruchu rowerowego i pieszego. 

c) Konieczne zapewnienie parkowania wewnątrz kwartału na min. 30 
miejsc. 

d) Konieczny publiczny ciąg pieszy wzdłuż płn. granicy terenu o szer. min.     
4,0 m - wg rys. zmian. 

9) ustalenia  inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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51. Teren o symbolu 51 ZP z przeznaczeniem na cel publicznego skweru zieleni. 
1) powierzchnia terenu 0,15 ha 
2) granice terenu ul. Grunwaldzka, ul. H. Kołłątaja, teren 50 MN, U, ul. W. Sikorskiego.  
3) ustalenia funkcjonalne Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze 

publicznym : skwer.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
Zakaz zabudowy. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt. 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych.  

c) Konieczna pielęgnacja odtwarzanie i wzbogacanie istniejącej zieleni 
wysokiej i niskiej. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych – obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt.1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczny ciąg  pieszy wzdłuż terenu 50 MN, U (patrz: rysunek zmian). 

9) ustalenia inżynieryjne         Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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52. Teren o symbolu 52 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,50 ha 
2) granice terenu Ul. Grunwaldzka, ul. Rycerska, teren 54 ZP, ul. H. Kołłątaja. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  

b) Konieczna lokalizacja usług w parterach na narożniku ul. Grunwaldzka i 
H. Kołłątaja. 

c) Konieczne pozostawienie usług w parterach zabudowy ul. Rycerskiej. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki  mieszkalno - usługowej 

w rozumieniu pkt. 5a  (za wyjątkiem zabudowy wzdłuż ul. Rycerskiej). 
b) Wysokość nowej zabudowy 3÷4 kond. (11,0 ÷16,0 m do kalenicy) 
c) Dachy nowej zabudowy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 

38÷450 lub inny typ dachu przestrzennego w nawiązaniu do sąsiedniej 
zabudowy.  

d) Obowiązujące linie zabudowy po linii rozgraniczenia ulicy 01 KG, 24 KD,       
05 KL - wg rysunku zmian. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja możliwa zgodnie z następującymi zasadami :  
- dopuszcza się oddzielenie części mieszkalno - usługowej (części 

netto) od zieleni  i komunikacji wewnętrznej (dojazdy + m. p.) 
- podział na działki w obrębie części mieszkalno - usług. (segmenty 

pierzei)  z zapewnieniem dostępności do dojazdu wewnętrznego oraz 
ulic publicznych. 

b)    Dopuszcza się wydzielenie obiektów z pkt. 9b. 
6) ustalenia ekologiczne a)    Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 
a) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
b) Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej (wraz z elementami 

małej architektury) wewnątrz kwartału zabudowy na min.10% pow. 
terenu. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g  § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ulic H. Kołłątaja i Rycerskiej i dojazdów 
wewnętrznych, zakaz wjazdu z ul. Grunwaldzkiej. 

b) Konieczne zapewnienie parkowania wewnątrz kwartału na min. 30 m. p.  
c) Konieczne publiczne przejście piesze o szer. 7,0 m z terenu 54 ZP w 

kierunku ul. Rycerskiej - wg rys. zmian.  
9) ustalenia                 

inżynieryjne 
a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Pozostawia się istniejące obiekty infrastruktury technicznej (trafostacja 

15/0,4 kV). 
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53. Teren o symbolu 53 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,73 ha 
2) granice terenu Ul. Rycerska, ul. Wojska  Polskiego, ul. Słoneczna, teren 54 ZP. 
3) ustalenia funkcjonalne a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  

b) Konieczne pozostawienie usług w parterach pierzei ulic Rycerskiej i 
Słonecznej.  

4) ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki mieszkalno - usługowej   
w rozumieniu pkt. 5a, za wyjątkiem działki narożnego budynku ul. 
Słonecznej.  

b) Wysokość zabudowy pierzei ulic Wojska Polskiego i Rycerskiej - 3 ÷ 5 
kond. (11,0 ÷16,0 m do kalenicy), pierzei ulic Słonecznej i Targowej        
- 2 ÷ 3 kond. (do 13,0 m. do kalenicy). 

c)    Dachy nowej zabudowy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 
380÷ 450  (w pierzei ul. Słonecznej dopuszcza się 300) lub inny typ 
dachu przestrzennego w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.  

d)    Nieprzekraczalne linie zabudowy: 
        - po linii rozgraniczenia ulicy 06 KL i w/g rys. zmian,  
        - od linii rozgraniczenia terenu 57 KS - 5,0 m. i wg rysunku zmian, 
e)    Obowiązująca linia zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 24 KD i 03 KG         

- po frontach istniejącej zabudowy.         
f)     Konieczne całościowe opracowanie koncepcji zabudowy pierzei               

ul. Słonecznej i opracowanie projektów budowlanych na poszczególne 
działki na jej podstawie.  

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Parcelacja możliwa zgodnie z następującymi zasadami :  
a)    dopuszcza się oddzielenie części mieszkalno - usługowej (części netto)    

od zieleni i komunikacji wewnętrznej, (dojazdy + miejsca parkingowe), 
b)    podział na działki w obrębie części mieszkalno - usługowej (segmenty 

pierzei) z zapewnieniem dostępności do dojazdu wewnętrznego oraz 
ulic publicznych. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b)    Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c)    Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej (wraz z elementami małej 

architektury) wewnątrz kwartału zabudowy na min.10 % powierzchni  
terenu. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g  § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Obsługa bezpośrednia dojazdem wydzielonym z terenu 57KS                              
(ul. Targowa), dojazdami  wewnętrznymi i ul. Rycerską.                        
Zakaz obsługi z ul. Woj. Polskiego. 

b)    Konieczne zapewnienie parkowania wewnątrz kwartału na min.15 
miejsc. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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54. Teren o symbolu 54 ZP z przeznaczeniem na cele parku publicznego. 
1) powierzchnia terenu 0,59 ha 
2) granice terenu Tereny 52 MN, U i 53 MN, U, ul. Słoneczna, ul. H. Kołłątaja. 
3) ustalenia funkcjonalne  a)    Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze 

publicznym: park.  
b) Dopuszcza się lokalizację usług związanych z funkcją parkową pod 

warunkiem zachowania niezabudowanej powierzchni biologicznie 
czynnej na min. 90% powierzchni terenu.  

c) Możliwość lokalizacji budowli ochronnych związanych z podwyższoną 
gotowością obronną państwa. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń z pkt. 3b i 3c 
b) Wysokość zabudowy – do 2 kond. (max. 8,0 m do kalenicy). 
c) Dach wysoki, kąt nachylenia połaci 250÷350. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu ,za wyjątkiem wydzielenia terenu pod obiektami 
z pkt. 3b. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Konieczna pielęgnacja, odtwarzanie i wzbogacanie istniejącej zieleni 
wysokiej i niskiej. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt.1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczny następujący układ publicznych ciągów pieszych : wzdłuż  
śladu ul. Targowej na kierunku płn. - płd. oraz połączenie z ulicą 
Rycerską i skwerem 55 ZP (patrz rysunek zmian). 

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

 
55. Teren o symbolu 55 ZP z przeznaczeniem na cele publicznego skweru zieleni. 

1) powierzchnia terenu 0,40 ha 
2) granice terenu Plac Chrobrego, ul. Wojska Polskiego, ul. Rycerska. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze 

publicznym : skwer.  
b) Dopuszcza się lokalizację usług związanych z funkcją parkową pod  

warunkiem zachowania niezabudowanej powierzchni biologicznie 
czynnej na obszarze min. 80% powierzchni terenu. 

4) ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

a) Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń z pkt 3b. 
b) Wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji (do 7,0 m do kalenicy). 
c) Dach wysoki, kąt nachylenia połaci 350÷450 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu, za wyjątkiem wydzielenia terenu pod obiektami  
z pkt 3b. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt. 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu  za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Konieczna pielęgnacja, odtwarzanie i wzbogacanie istniejącej zieleni 
wysokiej i niskiej. 

d) Konieczne przesadzenie drzew z terenu przeznaczonego pod obiekty 
i urządzenia  z pkt 3b 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g  § 4, ust. 1, pkt.1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczny publiczny ciąg pieszy w układzie płn. - płd. od pierzei 
handlowej zabudowy ul. Rycerskiej na plac Chrobrego (patrz : rys. 
zmian). 

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

 



 42 

56. Teren o symbolu  56 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkalno-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 1,40 ha 
2) granice terenu Ul. Słoneczna, ul. Woj. Polskiego, teren 58 MN,U, teren 59 KS,IS,                                 

ul. H. Kołłątaja. 
3) ustalenia funkcjonalne a) Zabudowa mieszkalno - usługowa : wielorodzinna.  

b) Preferowane usługi w parterach nowej zabudowy przy ul. Słonecznej. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki mieszkalno - usługowej  
        w rozumieniu pkt 5a.  
b) Wysokość zabudowy 2÷5  kond. za wyjątkiem ciągu usługowego, 

wewnątrz kwartału - 2 kond. (do 8,0 m do kalenicy). 
c) Dachy nowej zabudowy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 

350÷450 lub inny typ dachu przestrzennego w nawiązaniu do sąsiedniej 
zabudowy, za wyjątkiem obiektów z pkt. 8d. 

d) Obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :  
06KL - 7,0 ÷ 10,0 m, 05KL - 6,0 ÷ 9,0 m. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a)    Parcelacja możliwa zgodnie z następującymi zasadami :  
- dopuszcza się oddzielenie części mieszkalno - usługowej (części 

netto)  od zieleni i komunikacji wewnętrznej (dojazdy + m. p.), 
- podział na działki w obrębie części mieszkalno - usługowej (segmenty 

pierzei) z zapewnieniem dostępności do dojazdu wewnętrznego oraz 
ulic publicznych. 

b)    Dopuszcza się wydzielenia obiektów z pkt. 8d i 9b. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 
b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej (wraz z elementami małej 

architektury) wewnątrz kwartału zabudowy na min. 10 % pow. terenu. 
d) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 

sanitarnych. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
a) Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g  § 4, ust. 1, pkt 1. 
b) Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              

- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 
8) ustalenia 

komunikacyjne 
a) Zakaz obsługi bezpośredniej z ul. Wojska Polskiego za wyjątkiem 

dojazdów koniecznych. 
b) Obsługa bezpośrednia  z ul. Słonecznej, H. Kołłątaja i E. Plater. 
c) Konieczne zapewnienie parkowania wewnątrz kwartału na min. 15 

miejsc. 
d) Dopuszczalna lokalizacja garażu 2-poziomowego. 
e) Konieczny publiczny ciąg pieszo-jezdny po śladzie ul. E. Plater. - wg 

rys. zmian. 
f) Konieczny publiczny ciąg pieszy w układzie wsch.-zach. o szer. 5,0 m     

- wg rys. zmian.  
9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

b) Dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej o pow. zabudowy 
do 30m2 wkomponowane wewnątrz kwartału. 
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57. Teren o symbolu 57 KS z przeznaczeniem na cele dojazdu i parkingu. 
1) powierzchnia terenu 0,13 ha 
2) granice terenu ul. Targowa, ul. Słoneczna, teren 54 ZP.  
3) ustalenia funkcjonalne  Urządzenia komunikacyjne: dojazd w ul. Targowej i parking. 
4) ustalenia kompozycji   

i form zabudowy 
Zakaz zabudowy. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu za wyjątkiem oddzielenia dojazdu od parkingu. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Wydzielenie miejsc parkingowych na powierzchni niezadrzewionej 
z zabezpieczeniem strefy korzeniowej drzew. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczny publiczny ciąg pieszo-jezdny po śladzie ul. Targowej - wg 
rys. zmian. 

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

 

58. Teren o symbolu 58 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 1,01 ha 
2) granice terenu Teren 56 MN,U, ul. Wojska Polskiego, ul. S. Staszica, ul. H. Kołłątaja. 
3) ustalenia funkcjonalne Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  
4) ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
a) Wysokość zabudowy do 5 kond. (do 15,5 m. plus dopuszczalne 

poddasze użytkowe). 
b) Nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmian. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

       Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej (wraz z elementami małej 

architektury) wewnątrz kwartału zabudowy na min. 10 % pow. terenu. 
7) ustalenia dotyczące  

dóbr kultury 
Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych  - obowiązują ustalenia w/g  § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Zakaz obsługi bezpośrednio z ul. Wojska Polskiego za wyjątkiem 
dojazdów koniecznych. 

b) Obsługa bezpośrednia z ul. S. Staszica i H. Kołłątaja poprzez dojazdy  
wewnętrzne. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Pozostawia się istniejące obiekty infrastruktury technicznej (trafostacja 

15/0,4 kV). 
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59. Teren o symbolu 59 KS,IS z przeznaczeniem na cele parkingu i specjalnego    
przeznaczenia. 

1) powierzchnia terenu 0,15 ha 
2) granice terenu Teren 56 MN,U,  teren 58 MN,U, ul. H. Kołłątaja. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Urządzenia komunikacyjne: parking. 

b) Pozostawia się istniejący obiekt specjalnego przeznaczenia 
z dopuszczeniem tymczasowego wykorzystania  budowli (np. na cele 
funkcji usługowo - magazynowej) pod warunkiem uzgodnienia 
z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie obrony cywilnej. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

Zakaz lokalizacji trwałej zabudowy uniemożliwiającej wykorzystanie 
obiektu specjalnego zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1 pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

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. 
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60. Teren o symbolu 60 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 1,05 ha 
2) granice terenu Ul. Słoneczna, ul. H. Kołłątaja, ul. Rogowa, ul. W. Sikorskiego. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  

b) Preferowane usługi w parterach zabudowy ul. Słonecznej                            
i W. Sikorskiego. 

4) ustalenia kompozycji 
 i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki mieszkaniowo - usługowej  
        w rozumieniu pkt. 5a.  
b) Wysokość zabudowy 3÷4  kond. (11,0÷16,0 m do kalenicy). 
c) Dachy nowej zabudowy wysokie, symetryczne o kącie nachylenia 

35÷450 ,  za wyjątkiem obiektów z pkt. 8d,  
d)   Obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic :  

06 KL - 15,5÷17,5 m, 05 KL - 5,0÷8,0 m (patrz : rysunek zmian),  
e)   Nieprzekraczalna linia zabudowy: od ciągu pieszo-rowerowego 28 KD - 

po linii rozgraniczenia terenu, od linii rozgraniczenia ul. 05 KL i 09 KL -       
wg rys. zmian. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja możliwa zgodnie z następującymi zasadami :  
- dopuszcza się oddzielenie części mieszkalno - usługowej (części 

netto) od zieleni  i komunikacji wewnętrznej (dojazdy + m. p.), 
- podział na działki w obrębie części mieszkalno - usługowej (segmenty 

pierzei)  z zapewnieniem dostępności do dojazdu wewnętrznego oraz 
ulic publicznych. 

b)    Dopuszcza się wydzielenia obiektów z pkt. 8d. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 
b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej (wraz z elementami 

małej architektury) w obrębie terenu na min. 20 % jego powierzchni. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g  § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ulic H. Kołłątaja i Słonecznej.    
b) Obsługa pierzei ul. W. Sikorskiego poprzez dojazd wewnętrzny 

wyprowadzony z  ul. H. Kołłątaja i Rogowej, za wyjątkiem niezbędnych 
dojazdów do posesji z  ul. W. Sikorskiego na zasadzie 
podporządkowania względem ruchu rowerowego i pieszego. 

c) Konieczne zapewnienie parkowania wewnątrz kwartału na min. 20 
miejsc. 

d) Możliwość lokalizacji garaży - 16 boksów łącznie. 
e) Publiczny ciąg pieszo-jezdny w układzie wsch.-zach. - wg rys. zmian. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g §5. 
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61. Teren o symbolu 61 UO z przeznaczeniem na cele usług oświaty. 
1) powierzchnia terenu 1,23 ha 
2) granice terenu Ul. Szkolna, ul. W. Sikorskiego, ul. Rogowa, ul. Bartłomieja. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Usługi oświaty : szkoła. 

b) Dopuszcza się mieszkania funkcyjne. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
Wysokość zabudowy - do 5 kondygnacji (do 13,0 m do stropu 
nad ostatnią kond. użytkową lub 16,0 m do kalenicy). 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Konieczne pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej min. 50 %  
pow. działki 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Obsługa bezpośrednia z ul. Szkolnej i Rogowej.  
       Zakaz obsługi z ul. W. Sikorskiego za wyjątkiem przypadków 

koniecznych. 
b) Parkowanie w granicach własnych działki. 

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

 

62. Teren o symbolu 62 MJ, U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej jednorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,86 ha 
2) granice terenu Ul. Szkolna, ul. Bartłomieja, ul. Rogowa, ul. M. Niedziałkowskiego.  
3) ustalenia funkcjonalne  Zabudowa mieszkaniowo - usługowa jednorodzinna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 12,0 m do kalenicy). 
c) Nieprzekraczalne linie zabudowy wg rys. zmian. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

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

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 550 m2. 
6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a.  
b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt.1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Parkowanie w granicach własnych działki. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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63. Teren o symbolu 63 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej jednorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,46 ha 
2) granice terenu Ul. Szkolna, ul. M. Niedziałkowskiego, teren 64 MN, zach. granica 

opracowania 
3) ustalenia funkcjonalne  Zabudowa mieszkaniowo - usługowa jednorodzinna. 
4) ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy do 3 kond. (do 12,0 m do kalenicy). 
c) Dachy w nowej zabudowie wysokie symetryczne, kąt nachylenia połaci 

głównej   35÷450, ustawienie szczytowe do ul. Niedziałkowskiego. 
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy 09KL -          

4,0 ÷ 6,0 m (patrz : rysunek  zmian). 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki  - 850 m2. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Część terenu (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, 
ust.1, pkt 4b. 

c) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
d) Udział pow. biologicznie czynnej - min. 50% pow. działki.  

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Parkowanie w granicach własnych działki.  
b) Proponowane pozostawienie ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż terenów 

kolejowych, szer. min. 7,0 m. 
9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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64. Teren o symbolu 64 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkalno-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 1,69 ha 
2) granice terenu Ul. Rogowa, przedłużenie ul. W. Sikorskiego, teren 66 ZP, zach. granica    

opracowania. 
3) ustalenia funkcjonalne a) Zabudowa mieszkalno - usługowa : wielorodzinna.  

b) Dopuszcza się uzupełniająco funkcję mieszkaniową jednorodzinną. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 50% pow. działki. 
b) Wysokość zabudowy 3÷5  kond. (13,0÷19,0 m do kalenicy) możliwe 

obniżenie wysokości przy rozbudowie obiektów  z 3b.  
c) Dachy nowej zabudowy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 

350÷ 450.  
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy:  09KL -             

4,0÷ 6,0 m  (patrz : rysunek zmian). 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
Parcelacja możliwa z zachowaniem dostępności każdej wydzielanej 
działki do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej (wraz z elementami 

małej architektury) wewnątrz kwartału zabudowy na min. 10 % pow. 
terenu. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g  § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Ograniczenie wjazdów z ul. Sikorskiego do niezbędnego minimum. 
b) Konieczna lokalizacja w obrębie terenu min. 50 boksów garażowych, 

ewentualne uzupełnienie miejscami parkingowymi. 
c) Konieczny ciąg pieszy w układzie płn.-płd. - wg rys. zmian. 
d) Proponowane pozostawienie ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż terenów 

kolejowych, szer. min. 7,0 m. 
9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

b) Pozostawia się istniejące obiekty infrastruktury technicznej (trafostacja 
15/0,4 kV). 
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65. Teren o symbolu 65 MN,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. 

1) powierzchnia terenu 0,34 ha 

 2)   granice terenu ul. Rogowa, ul. H. Kołłątaja, teren 66 ZP, przedłużenie ul. W. Sikorskiego. 
3) ustalenia funkcjonalne Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : wielorodzinna.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 50% pow. terenu. 
b) Wysokość zabudowy 3÷5 kond. (do 15,5 m plus dopuszczalne 

poddasze użytkowe). 
c) Nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmian. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Parcelacja możliwa z zachowaniem dostępności każdej wydzielanej 
działki do ulicy publicznej lub dojazdu wewnętrznego. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody  „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Konieczne urządzenie zieleni wysokiej i niskiej (wraz z elementami 

małej architektury) wewnątrz kwartału zabudowy na min. 15 % pow. 
terenu. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych – obowiązują ustalenia w/g  § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Ograniczenie wjazdów z ul. W. Sikorskiego do niezbędnego minimum. 
b) Lokalizacja na terenie min. 15 garaży i 15 m. p. 
c) Konieczny ciąg pieszy w układzie płn.-płd. - wg rys. zmian. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Pozostawia się istniejące obiekty infrastruktury technicznej (trafostacja 

15/0,4 kV). 
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66. Teren o symbolu 66 ZP z przeznaczeniem na cele parku publicznego. 
1) powierzchnia terenu 2,07 ha 

2) granice terenu Tereny 64 MN,U i 65 MN,U, ul. H. Kołłątaja, płd. i zach. granica 
opracowania. 

3) ustalenia funkcjonalne  Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze 
publicznym : park.  

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Zakaz zabudowy.  
b) Teren stanowi część parku miejskiego i przy  zagospodarowaniu 

(kompozycji)  obszaru powinien być rozpatrywany łącznie z całym 
założeniem parkowym. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji terenu. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu  za wyjątkiem cięć 
sanitarnych. 

c) Konieczna pielęgnacja, odtwarzanie i wzbogacanie istniejącej zieleni 
wysokiej i niskiej. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt.1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Konieczny następujący układ ciągów  pieszych: na przedłużeniu            
ul.  W. Sikorskiego oraz, min.1 wyprowadzony z terenu 64  MN,U 
i terenu 65 MN,U (patrz : rysunek zmian). 

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

 
67. Teren o symbolu 67 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo-

usługowej jednorodzinnej. 
1) powierzchnia terenu 1,06 ha 

2) granice terenu Teren 69 ZP, teren 68 ZN, płd. granica opracowania, ul. Wojska Polskiego.  

3) ustalenia funkcjonalne Zabudowa mieszkaniowo - usługowa : jednorodzinna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki.  
b) Wysokość zabudowy  3 kond. (11,0 ÷ 13,0 m do kalenicy). 
c) Dachy wysokie symetryczne, kąt nachylenia połaci głównej 35÷450.  
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy 03KG -

 13,0  i 15,0 m (patrz : rysunek zmian). 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępu każdej wydzielanej działki do ulicy 

publicznej. 
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki -1000 m2. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Usługi wyłącznie nieuciążliwe.  
c) Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% pow. działki. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

a) Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 1. 

b) Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Parkowanie w granicach własnych działki. 
b) Zakaz lokalizacji usług koncentrujących  ruch samochodowy. 

9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
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68. Teren o symbolu 68 ZN z przeznaczeniem na cele zieleni naturalnej. 
1) powierzchnia terenu 2,50 ha 

2) granice terenu Wzdłuż kanału Łarpia (wschodniej granicy opracowania). 
3) ustalenia funkcjonalne  Zieleń naturalna - istniejąca zieleń wysoka i niska utrzymywana w stanie 

aktualnym z dopuszczeniem przyrodniczo uzasadnionych działań 
sanitarnych. 

4) ustalenia kompozycji  
i form zabudowy 

a) Zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń melioracyjnych. 
b) Na odcinku przyległym do terenu 69 ZP konieczne utrzymanie zieleni 

niskiej. 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt.1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Możliwość przeprowadzenia ciągu pieszego wzdłuż kanału Łarpia 
(do rozpatrzenia w powiązaniu z terenami poza granicą opracowania). 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Przebieg kolektora tłocznego ścieków. 

 
 

69. Teren o symbolu 69 ZP z przeznaczeniem na cele publicznego skweru zieleni. 
1) powierzchnia terenu 0,48 ha 
2) granice terenu Ulica Wojska Polskiego, zieleń naturalna 68 ZN wzdłuż Łarpii. 
3) ustalenia funkcjonalne  Zieleń urządzona - zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze 

publicznym : skwer - pasmo widokowe.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów z pkt. 9b. 
b) Zakaz wprowadzania zieleni wysokiej na osi ul. Słonecznej.  
c) Zakaz wprowadzania zieleni wysokiej na odcinkach o łącznej długości      

100 m (wzdłuż ul. Wojska Polskiego). 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
Zakaz parcelacji terenu, za wyjątkiem wydzielenia obiektów z pkt. 9b. 

6) ustalenia ekologiczne a) Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Konieczne uzupełnienie istniejącej zieleni zróżnicowaną gatunkowo 
wysoką i niską zielenią ozdobną. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

a) Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

b) Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Na terenie konieczny publiczny ciąg pieszy w układzie płn.-płd. - wg rys. 
zmian. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

70. Teren o symbolu 70 U z przeznaczeniem na cele usług ogólnomiejskich. 
1) powierzchnia terenu 0,27 ha 
2) granice terenu ul. Goleniowska, ul. Dolna, teren 69 ZP, ul. Wojska Polskiego. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Usługi ogólnomiejskie. 

b) Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
a) Powierzchnia zabudowy do 60% pow. działki. 
b) Wysokość zabudowy - 2 kondygnacje (7,0 ÷ 9,0 m do kalenicy) 

za wyjątkiem istn. obiektu przy Pl. Chrobrego 15.  
c) Dachy wysokie symetryczne o kącie nachylenia połaci 38÷450 

za wyjątkiem istn. obiektu przy Pl. Chrobrego 15.  
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. 02 KG po linii rozgraniczenia 

ulicy. 
5) ustalenia zasad 

parcelacji 
a) Parcelacja z zachowaniem dostępności każdej wydzielanej działki do         

ul. Wojska Polskiego lub Pl. Chrobrego i ul. Dolnej.  
b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 600 m2. 

6) ustalenia ekologiczne Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

a) Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

b) Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Zakaz obsługi z ul. Wojska Polskiego i Pl. Chrobrego za wyjątkiem 
przypadków koniecznych.  

b) Obsługa bezpośrednia z ul. Dolnej. 
9) ustalenia inżynieryjne Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 

 
 
71. Teren o symbolu 71 U,KS z przeznaczeniem na cele usług ogólnomiejskich, 

rekreacji i parkingu. 
1) powierzchnia terenu 0,33 ha 
2) granice terenu Ul. Goleniowska, teren 68 ZN, ul. Dolna. 
3) ustalenia funkcjonalne  a) Usługi ogólnomiejskie, usługi rekreacyjne i urządzenia komunikacyjne: 

parking. 
b) Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową. 

4) ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

a) Powierzchnia zabudowy do 25% pow. działki. 
b) Wysokość zabudowy 2 kondygnacje (6,0 ÷ 8,0 m do kalenicy).  
c) Dachy wysokie, kąt nachylenia połaci 35÷ 450. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

a) Parcelacja z zachowaniem dostępności wydzielanej działki do ul. 
Dolnej. 

b) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 800 m2. 
6) ustalenia ekologiczne Teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 

wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 
7) ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

9) ustalenia inżynieryjne a) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5. 
b) Przebieg kolektora tłocznego ścieków.  
c) Minimalna rzędna zabudowy - 2,1 m  n.p.t. 
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72. Teren o symbolu 01 KG z przeznaczeniem na cele ulicy klasy głównej. 
1) powierzchnia terenu 0,86 ha 
2) granice terenu Ulica Grunwaldzka na odcinku od ul. Batorego do Pl. B. Chrobrego, (odcinek 

drogi wojewódzkiej nr 114). 
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 a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g §4, 
ust.1, pkt 4b. 

c) Zachowanie i uzupełnienie zieleni przyulicznej oraz jej odtwarzanie w 
podobnym charakterze i zbliżonej lub większej wartości. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna 19,0÷ 20,0 m,                     
z poszerzeniem przed Pl. B. Chrobrego (wg rys. zmian). 

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

c) Przystanki dla komunikacji autobusowej w zatokach wydzielonych z 
jezdni głównej. 

d) Ogranicza się do niezbędnego minimum przejazdy poprzeczne, wjazdy 
bramowe i obsługę istniejącej zabudowy bezpośrednio z                         
ul. Grunwaldzkiej. 

e) Do czasu budowy proj. obejścia m. Police drogą wojew. nr 114 zakaz 
parkowania oraz podejmowanie działań mogących pogorszyć warunki 
ruchu na ul. Grunwaldzkiej. 

f) Skrzyżowanie z ul. S. Batorego o symbolu 24 KD działa na zasadzie 
włączenia i wyłączenia z ruchu na prawe skręty. 

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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73. Teren o symbolu 02 KG z przeznaczeniem na cele ulicy klasy głównej. 
1) powierzchnia terenu 0,80 ha 
2) granice terenu Ulica T. Kościuszki na odcinku od  Pl. Chrobrego do istniejącego 

skrzyżowania z ul. Wiejską (odcinek drogi wojewódzkiej nr 114). 
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 a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zachowanie i uzupełnienie zieleni przyulicznej oraz jej odtwarzanie w 
podobnym charakterze o zbliżonej lub większej wartości. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia 20,0 m, z poszerzeniem przy            
ul. Drzymały (wg rys. zmian) oraz z zastrzeżeniem pkt 8b. 

b)    Dopuszcza się zawężenie linii rozgraniczenia przy skrzyżowaniu z istn. 
ul. Wiejską - pomiędzy bud. nr 41 i 43 przy ul. T. Kościuszki a bud. nr 1 
przy ul. Wiejskiej oraz przy Pl. Chrobrego - pomiędzy budynkiem nr 7 
przy ul. Kościuszki a budynkiem nr  6 przy Pl. B. Chrobrego, do 
odległości między istniejącymi budynkami (16 m). 

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

d)    Przystanki komunikacji autobusowej w zatokach wydzielonych z jezdni 
głównej. 

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

f)     Do czasu budowy proj. obejścia m. Police drogą wojew. nr 114 ustala 
się zakaz parkowania oraz działań mogących pogorszyć warunki ruchu 
na ul. T. Kościuszki. 

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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74. Teren o symbolu 03 KG z przeznaczeniem na cele ulicy klasy głównej. 

1) powierzchnia terenu 1,12 ha 
2) granice terenu Ul. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Chrobrego do ul. S. Staszica. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy głównej. Droga powiatowa. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
       Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

       Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino”- obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

a) Ulica objęta strefą  WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych  -obowiązują ustalenia w/g  § 4,ust.1, pkt 1.  

b) Na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej (patrz rysunek zmian)              
- obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 2. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia 20,0÷23,0 m - wg rys. zmian. 
b) Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia po 2 pasy ruchu, każdy o szer. 3,5 m, 

- chodniki obustronne. 
c) Przystanki dla komunikacji autobusowej w zatokach wydzielonych z 

jezdni głównej. 
d) Ogranicza się do niezbędnego minimum przejazdy poprzeczne, wjazdy 

bramowe i obsługę istniejącej zabudowy bezpośrednio z ul. Wojska 
Polskiego. 

e) Skrzyżowanie z ul. Rycerską działa na zasadzie włączenia i wyłączenia 
ruchu na prawe skręty. 

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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75. Teren o symbolu 04 KP z przeznaczeniem na cele skrzyżowania ulic - placu.  

1) powierzchnia terenu 0,67 ha 
2) granice terenu Plac Chrobrego wraz z przyległym odcinkiem ulicy Wojska Polskiego i  T. 

Kościuszki 
3) ustalenia funkcjonalne Teren skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, T. Kościuszki i Wojska 

Polskiego. Droga powiatowa  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz parcelacji. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem kolidującego z 
funkcją terenu i cięć sanitarnych.  

c) Konieczna pielęgnacja, odtwarzanie i wzbogacanie istniejącej zieleni 
wysokiej i niskiej. 

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

a) Konieczne trwałe zachowanie zabytkowej kaplicy (ukształtowanie bryły, 
elewacji, detalu architektonicznego i materiału budowlanego).  

b) Wszelkie działania dot. w/w obiektu należy uzgodnić ze służbą ochrony 
zabytków.  

c) Teren objęty strefą  WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych-obowiązują ustalenia w/g §4,ust.1, pkt 1.  

8) ustalenia 
komunikacyjne 

Ogranicza się do niezbędnego minimum wyjazdy bramowe i obsługę  
istniejącej zabudowy bezpośrednio z placu. 

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
76. Teren o symbolu 05 KL  z przeznaczeniem na cele ulicy klasy lokalnej. 

1) powierzchnia terenu 1,27 ha 
2) granice terenu Ulica H. Kołłątaja wraz z odcinkiem projektowanym. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy lokalnej. Projektowana kategoria drogi: gminna. Na 

istniejącym odcinku, tj. ul. H. Kołłątaja  droga powiatowa. 
4) ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zachowanie i odtwarzanie zieleni przyulicznej w podobnym charakterze 
i zbliżonej lub większej wartości.  

c) Konieczne uzupełnienie i wprowadzenie na projektowanym odcinku 
zieleni wysokiej i niskiej, zróżnicowanej gatunkowo. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Część ulicy na południe od ulicy Grunwaldzkiej objęta strefą WIII 
ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)  Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - 15,0÷20,0 m - wg 
rys. zmian. Dopuszcza się zawężenie linii rozgraniczenia wyznaczone 
przez front budynku przy ul. H. Kołłątaja nr 8. 

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

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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77. Teren o symbolu 06 KL  z przeznaczeniem na cele ulicy klasy lokalnej. 

1) powierzchnia terenu 0,89 ha 
2) granice terenu Ulica Słoneczna i ulica Szkolna. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy lokalnej. Droga powiatowa. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g § 4, 
ust. 1, pkt 4b.  

c) Zachowanie i odtwarzanie zieleni przyulicznej w podobnym charakterze 
i zbliżonej lub większej wartości.  

7) ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

Ulica objęta strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia:  
- 15,0 m na odcinku od ul. Woj. Polskiego do ul. H. Kołłątaja, 
- 20,0 m na pozostałych odcinkach. 

b) Przekrój poprzeczny : 
- 1 jezdnia po 2 pasy ruchu, każdy o szer. 3,5 m, z zastrzeżeniem            

pkt. 8c, 
- chodniki obustronne.  

c)    Dopuszcza się szerokość pasów ruchu dla istniejącej jezdni 2 x 3,0 m. 
9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
78. Teren o symbolu 07 KL  z przeznaczeniem na cele ulicy klasy lokalnej. 

1) powierzchnia terenu 0,85 ha 
2) granice terenu Projektowana ulica łącząca ulicę Grunwaldzką z ulicą M. Konopnickiej. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy lokalnej. Projektowana kategoria drogi: gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a)    Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b)    Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g § 4, 
ust. 1, pkt 4b. 

c) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem kolidującego z 
funkcją podstawową i cięć sanitarnych. 

d) Konieczne wprowadzenie zróżnicowanej gatunkowo wysokiej i niskiej 
zieleni przyulicznej na odcinkach : od proj. ul.11 KD do ul. Polnej  i od 
proj. odcinka ul. H. Kołłątaja do ul. M. Konopnickiej. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - 15,0÷20,0 m - wg 
rys. zmian. 

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

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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79. Teren o symbolu 08 KL  z przeznaczeniem na cele ulicy klasy lokalnej. 

1) powierzchnia terenu 0,56 ha 
 2)  granice terenu Ul. M. Konopnickiej i odcinek ul. Woj. Polskiego od Pl. Chrobrego do                 

ul. M. Drzymały. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy lokalnej. Droga powiatowa.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Konieczne wprowadzenie zróżnicowanej gatunkowo wysokiej i niskiej 
zieleni przyulicznej na odcinku od ul. Drzymały do ul. Mireckiego. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna 12,0÷23,0 m                     
- wg rys. zmian (za wyjątkiem przewężenia przy budynkach                        
ul. M. Konopnickiej nr 4, 6 i 12). 

b) Przekrój poprzeczny : 
- 1 jezdnia po 2 pasy ruchu, o szerokości 3,0 m  każdy,  
- chodniki obustronne.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
80. Teren o symbolu 09 KL  z przeznaczeniem na cele ulicy klasy lokalnej. 

1) powierzchnia terenu 0,60 ha 
2) granice terenu Ul. R. Traugutta, ul. M. Niedziałkowskiego, ul. Rogowa. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy lokalnej. Droga gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust.1, pkt 4a. 

b) Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g § 4, 
ust. 1, pkt 4b. 

c) Zachowanie i odtwarzanie zieleni przyulicznej w podobnym charakterze 
i zbliżonej lub większej wartości.  

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Ulica objęta strefą  WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - 12,0÷15,0 m                  
- wg rys. zmian. 

b) Przekrój poprzeczny : 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu po 3,0 m każdy, z zastrzeżeniem pkt. 8c 
- chodniki obustronne.  

c)    Dopuszcza się zawężenie szerokości jezdni dla istniejących odcinków.  
9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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81. Teren o symbolu 10 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0.47 ha 
2) granice terenu Ul. S. Starzyńskiego - Plac Dziecka 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Droga gminna.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem kolidującego z 
funkcją podstawową i cięć sanitarnych. 

c) Konieczne wprowadzenie zróżnicowanej gatunkowo wysokiej i niskiej 
zieleni przyulicznej na odcinku od Pl. Dziecka do proj. ul. 07KL.  

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - 12,0÷15,0 m - wg 
rys. zmian. 

b) Przekrój poprzeczny : 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu po 3,0 m. 
- chodniki obustronne.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
82. Teren o symbolu 11 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 1,00 ha 
2) granice terenu Ul. S.  Dubois i jej projektowane przedłużenie do proj. ul. 07 KL. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Droga gminna. Projektowana kategoria nowego 

odcinka: gminna.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
       Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

       Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Część ulicy (patrz rys. zmian) objęta strefą ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g § 4, 
ust. 1, pkt 4b. 

c) Konieczne wprowadzenie szpaleru drzew po stronie północnej na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą 13 KD do końca ul. S. Dubois. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia 12,0 m z poszerzeniem przy         
ul. 12 KD - wg rys. zmian . 

b) Przekrój poprzeczny : 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu po 3,0 m. 
- chodniki od strony zabudowy i usług.  

9) ustalenia inżynieryjne        Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego 
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83. Teren o symbolu 12 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0,11 ha 
2) granice terenu Projektowana ulica na północ od ul. Grunwaldzkiej. 
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. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4b. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 10,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu po 2,5 m. 
- chodniki dwustronne.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego w układzie piętrowym. 

 
84. Teren o symbolu 13 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu  0,11 ha 

2) granice terenu Ul. Polna 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Droga gminna.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4b. 

c) Konieczne wprowadzenie szpaleru drzew. 
7) ustalenia dotyczące  

dóbr kultury 
       Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - 10,0÷12,0 m - wg 
rys. zmian. 

b) Przekrój poprzeczny : 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu po 2,5 m. 
- chodniki dwustronne.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego w układzie piętrowym. 
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85.  Teren o symbolu 14 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu  0,12 ha 
2) granice terenu Odcinek ul. H. Sienkiewicza 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Droga gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 10,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 4,5 m.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego w układzie piętrowym. 

 
86. Teren o symbolu 15 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0,07 ha 
2) granice terenu Dojazd na zaplecze posesji przy ulicy T. Kościuszki. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana kategoria drogi: 

gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” – obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Ulica objęta strefą  WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 10,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m.  

9) ustalenia inżynieryjne        Nie wprowadza się ustaleń. 

 
87. Teren o symbolu 16 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0,06 ha 
2) granice terenu Projektowany dojazd do usług zlokalizowanych przy ulicy T. Kościuszki. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica dojazdowa typu „sięgacz”. Projektowana kategoria drogi: gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” – obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Ulica objęta strefą  WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - 12,0÷17,0 m - wg 
rys. zmian. 

b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 6,0 m.  
c) Włączenie do ul. Grunwaldzkiej na zasadzie prawych skrętów. 

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego 
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88.  Teren o symbolu 17 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0,15 ha 
2) granice terenu Ul. M. Drzymały 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Droga gminna.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” – obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 12,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia, 2 pasy ruchu po 3,5 m.  
c) Skrzyżowanie z ul. T. Kościuszki na zasadzie prawych skrętów. 

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
89.  Teren o symbolu 18 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0,24 ha 
2) granice terenu Ul. Dolna 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Droga gminna.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia:  
- 12,0 m na odcinku od ul. Drzymały do ul. Goleniowskiej 
- 10,0 m na pozostałym odcinku. 

b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 
c) Na odcinku od ul. Drzymały do  ul. Goleniowskiej szer. jezdni 7,0 m. 
d) Na pozostałym odcinku ulicy dopuszcza się jezdnię szerokości  5,0 m.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego w układzie piętrowym. 

90. Teren o symbolu 19 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 
1) powierzchnia terenu 0,07 ha 
2) granice terenu Ulica Goleniowska 
3) ustalenia funkcjonalne 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 Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia  -12,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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 91. Teren o symbolu 20 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 
1) powierzchnia terenu  0,10 ha 
2) granice terenu Istniejąca droga dojazdowa do przystani jachtowej (na wsch. od ul.                             

M. Konopnickiej). 
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. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 10,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 4,5 m.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego w układzie piętrowym. 

92. Teren o symbolu 21 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0,20 ha 

2) granice terenu Projektowany dojazd w rejonie ul. M. Konopnickiej. 

3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Projektowana kategoria drogi: 
gminna. 

4) ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 9,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m.  

9) ustalenia inżynieryjne a) Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego w układzie piętrowym. 
b) Minimalna rzędna korony drogi 2,4 m n.p.m. (p. powodziowe). 

93. Teren o symbolu 22 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 
1) powierzchnia terenu 0,28 ha 
2) granice terenu  Ul.  Ul. Wiejska i droga gruntowa do przystani jachtowej. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Droga gminna. Projektowana kategoria nowego 

odcinka: gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” – obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 10,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m.  

9) ustalenia inżynieryjne a) Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego w układzie piętrowym.  
b) Minimalna rzędna korony drogi 2,4 m n.p.m. przy wlocie do ul. 21KD (p. 

powodziowe). 
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94. Teren o symbolu 23 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 
1) powierzchnia terenu 0,07 ha 
2) granice terenu Ulica Mireckiego. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej typu „sięgacz”. Droga gminna.  
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

        Obiekty chronione nie występują. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 10,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 4,5 m. 

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego w układzie piętrowym. 

 
95. Teren o symbolu 24 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0,35 ha 
2) granice terenu Ulica S. Batorego - ul. Kolejowa  
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Droga gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 4b. 

c) Zachowanie i odtwarzanie zieleni przyulicznej w podobnym charakterze 
i zbliżonej lub większej wartości. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Ulica objęta strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4 ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - min. 12,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 6,0 m.  
c) Włączenie do ul. Grunwaldzkiej na zasadzie prawych skrętów. 

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
96. Teren o symbolu 25 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 

1) powierzchnia terenu 0,08 ha 
2) granice terenu Rejon ul. R. Traugutta, projektowany dojazd typu „sięgacz”. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Droga gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” – obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Ulica objęta strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia zmienna - 10,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m.  

9) ustalenia inżynieryjne        Nie wprowadza się ustaleń. 
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97. Teren o symbolu 26 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 
1) powierzchnia terenu 0,08 ha 
2) granice terenu Ul. Bartłomieja. 
3) ustalenia funkcjonalne Ulica klasy dojazdowej. Droga gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Ulica objęta strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 6,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min. 4,5 m.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego w układzie piętrowym. 

 

98. Teren o symbolu 27 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 
1) powierzchnia terenu 0,17 ha 
2) granice terenu Ul. Rycerska 
3) ustalenia funkcjonalne 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 Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Ulica objęta strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 12,0 m. 
b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia o szerokości min.  5,0 m.  

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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99. Teren o symbolu 28 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 
1) powierzchnia terenu 0,55  ha 

2) granice terenu Ul. W. Sikorskiego. 

3) ustalenia funkcjonalne Samodzielny ciąg  pieszo - rowerowy. Droga powiatowa. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne a) Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

b) Zachowanie i odtwarzanie zieleni przyulicznej w podobnym charakterze 
i zbliżonej lub większej wartości.  

c) Konieczne uzupełnienie zieleni przyulicznej zróżnicowaną gatunkowo 
wysoką i niską zielenią ozdobną na odcinku od ul. Słonecznej do ul. 
Grunwaldzkiej. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia  12,0÷18,0 m - wg rys. zmiany. 
b) Jezdnię przeznacza się dla ruchu rowerowego z zastrzeżeniem pkt 8c. 
c) Dopuszcza się niezbędne dojazdy pojazdów do posesji na zasadzie 

podporządkowania względem ruchu rowerowego i pieszego.  
d) Chodniki przeznacza się dla ruchu pieszego.   

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
100. Teren o symbolu 29 KD z przeznaczeniem na cele ciągu pieszo-rowerowego. 

1) powierzchnia terenu 0,13 ha 
2) granice terenu Przedłużenie ul. W. Sikorskiego w kierunku terenu 66 ZP. 
3) ustalenia funkcjonalne Samodzielny ciąg pieszo - rowerowy. Projektowana kategoria ciągu 

publicznego: gminna. 
4) ustalenia kompozycji  

i form zabudowy 
        Nie wprowadza się ustaleń. 

5) ustalenia zasad 
parcelacji 

        Nie wprowadza się ustaleń. 

6) ustalenia ekologiczne Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust.1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a)    Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0÷18,0 m - w/g rys. zmian.  
b)    Jezdnię przeznacza się dla ruchu rowerowego z zastrzeżeniem pkt. 8c 
c)    Dopuszcza się niezbędne dojazdy pojazdów do posesji na zasadzie 

podporządkowania względem ruchu rowerowego i pieszego.  
d)    Chodniki przeznacza się dla ruchu pieszego.   

9) ustalenia inżynieryjne Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
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101. Teren o symbolu 30 KD z przeznaczeniem na cele ulicy klasy dojazdowej. 
1) powierzchnia terenu 0,07 ha 
2) granice terenu Ulica St. Staszica. 
3) ustalenia funkcjonalne 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 Ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia 
wody „Mścięcino” - obowiązują ustalenia w/g §4, ust. 1, pkt 4a. 

7) ustalenia dotyczące  
dóbr kultury 

Ulica objęta strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk 
archeologicznych - obowiązują ustalenia w/g § 4, ust. 1, pkt 1. 

8) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - 12,0÷15,0 m - wg rys. 
zmiany. 

b) Przekrój poprzeczny : 1 jezdnia, 2 pasy  ruchu min. 3,0 szer. każdy. 
9) ustalenia inżynieryjne        Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 

 
 
§ 4. 1. Ustala się treść powtarzalnych wymogów i ograniczeń szczególnych, o 

których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 jak następuje :  
1) w strefie „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych obowiązuje : 

a) uzgadnianie i opiniowanie projektów wszystkich prac ziemnych z wyłączeniem 
prowadzonych na głębokości do 30 cm p.p.t. oraz prac związanych z naprawą,  
konserwacją lub remontem istniejących urządzeń podziemnych oraz uzyskanie 
zezwolenia służb konserwatorskich ochrony zabytków na rozpoczęcie w/w prac, 

b) nadzór archeologiczno - konserwatorski nad realizacją prac wymienionych 
w punkcie 1a oraz ewentualne badania ratunkowe na koszt inwestora, 

c) zawiadomienie służb konserwatorskich ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia 
w/w prac   z wyprzedzeniem min. 2 - tygodniowym, z uwzględnieniem 
sezonowości prac archeologicznych prowadzonych bez ograniczeń w okresie od 
maja do października, 

2) dla obiektów ujętych w ewidencji konserwatorskiej obowiązuje: 
a) 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, 

b) stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych przy wymianach zniszczonych 
elementów budowlanych, 

c) uzgadnianie ze służbami ochrony zabytków wszelkich prac remontowo - 
budowlanych mających wpływ na zewnętrzną formę obiektu, 

d) 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, 

3)  w odległości do 500 m od rurociągu kwasu siarkowego i amoniaku obowiązuje : 
a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i usług ogólnomiejskich 

za wyjątkiem usług wykorzystujących dostęp do akwenów, 
b) dopuszczenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej bez możliwości zwiększania 

liczby mieszkań (co oznacza możliwość remontów i działań zmierzających 
do poprawy warunków sanitarnych oraz mieszkaniowych do uzyskania wskaźnika 
20 m2 powierzchni użytkowej / 1 mieszkańca), 
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c) preferencja przekształcenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej na cele funkcji 
podstawowej, tj. działalności gospodarczej usługowo - produkcyjnej, 

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

e) docelowe przekształcenie ogrodów przydomowych w zieleń ozdobną i izolacyjną. 
4) na obszarze zmian położonym w strefie pośredniej ochrony ujęć wody „Mścięcino” 

(cały obszar zmian) i „Tanowska” (część północno-zachodnia obszaru zmian) 
obowiązują zakazy określone w decyzjach ustanawiających strefy ochronne ujęć 
komunalnych : 
a) na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia wody 

„Mścięcino” - wg decyzji z dnia 23 września 1992 r. - OS-7/7622/6/92 U.W. w 
Szczecinie obowiązują następujące zakazy :  
- tworzenia jakichkolwiek podziemnych ujęć wody, które mogą wpływać 

niekorzystnie na wielkość poboru wody z ujęcia dla potrzeb komunalnych, 
- wykonywania wierceń bez nadzoru hydrogeologicznego. 

b) na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska” - wg decyzji z 
dnia 30 stycznia 1997 r. - OSB-9/6226/2/97 U.W. w Szczecinie obowiązują 
następujące zakazy: 
- rolniczego i gospodarczego wykorzystywania ścieków i gnojowicy, 
- eksploatacji, przeróbki oraz składowania materiałów i odpadów 

promieniotwórczych, a także toksycznych substancji chemicznych, 
- wydobywania kopalin, 
- lokalizowania ferm hodowlanych, 
- tworzenia podziemnych ujęć wody, które mogą niekorzystnie wpływać na 

wielkość poboru z przedmiotowego ujęcia, 
- budowania obiektów związanych z obrotem paliwami płynnymi i innymi 

substancjami  chemicznymi, 
- urządzenia cmentarzy, 
- lokalizowania grzebowisk zwierząt,  
- urządzania wylewisk i składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych  
oraz nakazy:  
- uzależnienia lokalizacji zakładów produkcyjnych, warsztatów mechanicznych i 

myjni samochodowych, od określenia ich wpływu na jakość wody podziemnej,  
- wprowadzenia ścisłego (wg instrukcji) przestrzegania dawek chemicznych 
środków ochrony roślin oraz szczególnie starannego obchodzenia się ze 
sprzętem do oprysków podczas jego mycia, 

- przestrzegania ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej warunków 
eksploatacji poboru wody. 

2. Informacje o występowaniu sformułowanych w ust. 1 niniejszego paragrafu 
ograniczeń szczególnych, zamieszczone są w kartach poszczególnych terenów 
elementarnych.  

3. W celu spełnienia wymogów higieniczno-zdrowotnych na obszarze zmian w 
planie należy: 

1) na terenach przewidzianych pod funkcje usług ogólnomiejskich i rekreacyjnych 
zaprojektować ustępy publiczne, 

2) urządzić, stosownie do przeznaczenia i sposobu zabudowy terenu, miejsca 
postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym 
miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.    
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Rozdział 3 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury techniczne j. 

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

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) podłączenia nowych obiektów należy wykonać na warunkach dysponenta sieci, 
d) utrzymanie istniejących studni publicznych i budowa nowych zgodnie 

z zarządzeniem Nr 2/95 M.G.P.i B. z dnia 21.09.1995 r. lub innymi aktualnie 
obowiązującymi przepisami, 

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

odprowadzaniem ścieków, poprzez system przepompowni, do oczyszczalni 
Z.Ch. „Police”, 

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), 

d) podłączenie nowych obiektów  do sieci na warunkach jej dysponenta. 
3) usuwanie odpadów: 

a) system zorganizowanego wywozu z sukcesywnym wprowadzaniem systemu 
segregacji zbiórki „u źródła”, 
b) wywóz do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych. 

4) ochrona przed powodzią: 
a) zakaz zabudowy na terenach zalewowych za wyjątkiem terenu 13 U,P i 14 US. 

Rzędna zalewu wyznaczona w oparciu o wodowskaz „Trzebież” wynosi 
1,03 m n.p.m. (II klasa) do 1,08 m n.p.m. (I klasa). Uwzględniając minimalne 
wzniesienie korony obwałowań lub rzędnych terenu bezpieczne rzędne terenu 
zabudowy wynoszą ok. 2,1÷2,4 m n.p.m. 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną : 
a) zasilanie obszaru opracowania z 6 istniejących i 3 planowanych stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV, typu miejskiego. Stacje planowane należy włączyć 
w pierścień 15 kV, zasilający istniejące stacje  na przedmiotowym obszarze, 
b) planowane obiekty należy zasilić siecią kablową niskiego napięcia, 
c) przyłączanie nowych obiektów do istniejącej sieci, na warunkach jej 

dysponenta. 
6) zaopatrzenie w gaz: 

a) zasilanie obszaru opracowania gazem przewodowym niskiego ciśnienia 
za pośrednictwem stacji redukcyjno - pomiarowej II0, zlokalizowanej w rejonie 
ul. Grunwaldzkiej i z istniejącego na obszarze zmian gazociągu średniego 
ciśnienia i z istniejącego na obszarze zmian gazociągu średniego ciśnienia, 

b) projektowane odcinki sieci rozdzielczej przyłączyć do istniejącej na obszarze 
zmiany, sieci niskiego ciśnienia, 

c) planowanych odbiorców należy zasilić z sieci rozdzielczej niskiego ciśnienia, 
istniejącej lub projektowanej, odbiory duże np. zabudowa wielorodzinna - z 
gazociągu średniego ciśnienia z zastosowaniem reduktorów domowych, 

d) przewiduje się zużycie gazu do celów socjalno - bytowych, grzewczych oraz  
w sektorze usług; 
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e) przyłączenie planowanych obiektów do istniejącej sieci,  
7) 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, wg decyzji użytkowników tych posesji. 

8) telekomunikacja: 
a) obsługę telekomunikacyjną planowanych odbiorców na obszarze opracowania 

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

b) przyłączanie planowanych odcinków linii telefonicznych do istniejącej na obszarze 
zmian sieci telekomunikacyjnej, na warunkach dysponenta tej sieci, 

c) 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. W związku z tym, iż nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości, w 

związku z uchwaleniem niniejszych zmian w planie, ustala się wysokość stawki służącej 
wyliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokości 0 % dla całego obszaru opracowania.  

3. Na obszarze objętym niniejszymi zmianami w planie traci moc miejscowy plan 
ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Police zatwierdzony Uchwałą Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w  Policach Nr V/32/88 z dnia 29.12.1988r. (Dz. Urz. 
Województwa Szczecińskiego z 1989r. Nr 1, poz.6). 

 
§ 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 
 


