
UCHWAŁA Nr XI/86/03  

Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 8 lipca 2003 roku 

 
 
w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowani a przestrzennego 
miasta Police dla obszaru poło żonego pomi ędzy ulicami Palmow ą, Nadbrze żną 
i Asfaltow ą oraz pomi ędzy ulicami Świerkow ą, Asfaltow ą i torami kolejowymi. 
 
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, z 
2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), Rada Miejska w 
Policach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/353/02 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 
stycznia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego 
pomiędzy ulicami Palmową, Nadbrzeżną i Asfaltową oraz pomiędzy ulicami 
Świerkową, Asfaltową i torami kolejowymi uchwala się zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police, przyjętym Uchwałą Nr LV/328/98 
Rady Miejskiej w Policach z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Police w rejonie ul. 
Asfaltowej (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1998r. Nr 17, poz. 124) obejmujące 
tereny o symbolach: BI – 11EE działka nr 48/4 i BI – 014 KZ część ulicy Klonowej 
działka nr 47 oraz Uchwałą Nr XXXIX/301/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 6 
czerwca 2001r. w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego miasta Police dla obszaru położonego na południe od ulic: 
Grunwaldzka, Goleniowska i na wschód od linii kolejowej Szczecin – Trzebież, tzw. 
„Police – Wschód” (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 26, poz. 600) 
obejmujące tereny o symbolach: R-12Mj,U w części - działki nr 191 i 88/21; R-
13Mj,U; R-14MNn; R-06KD w części - działki nr 86/8 i 118; R-09KP; R-01KZ część 
ulicy Klonowej; R-07KD w części - działka nr 88/21; R-4Mj,U; R-5Mj,U; R-6U,Mj; R-
7Mj,U w części - działka nr 54; R-04KD w części -działka nr 56; R-05KD.     

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

3. Zakres obszarowy zgodny z załącznikiem  do uchwały w skali 1:1000 
stanowiącym jej integralną część i obejmującym: 
           1) teren położony pomiędzy ulicami Palmową, Nadbrzeżną i Asfaltową o 

powierzchni 3,70 ha, 
2) teren położony pomiędzy ulicami Świerkową, Asfaltową i terenami        

kolejowymi o powierzchni 2,60  ha. 
4. Zmiany w planie ustalają: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 
lub różnych zasadach zagospodarowania, 
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2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami 
pomocniczymi,  

3) tereny dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny, 
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające 

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

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

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,  
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, 
8) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu. 

5. Tereny, o których mowa ust. 3, do czasu zagospodarowania zgodnie ze 
zmianą w planie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy. 

 
 

   § 2. 1.Ustalenia zmiany w  planie składają się z: 
1) ustaleń określających zasady konstrukcji zmiany w planie, 
2) ustaleń ogólnych, dotyczących określenia stawki opłat z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w następstwie uchwalenia zmiany planu, zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz komunikacji i zasad obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej, 

3) ustaleń szczegółowych, 
4) postanowień końcowych.         
2. Dla poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie 

rodzaje ustaleń. 
3. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany w planie – w załączniku 

graficznym do uchwały: 
1) granice opracowania wyznaczają obszar zmiany, dla której przypisano symbol 

2 - R oznaczający:  
a) cyfra 2 – numer kolejnej zmiany w planie, 
b) litera R – nazwę jednostki strukturalnej zmienianego planu. 

2) w granicach opracowania wydzielono liniami rozgraniczenia tereny  
elementarne o różnych zasadach zagospodarowania, które oznaczono 
identyfikatorem cyfrowo -  literowym (SYMBOL TERENU), 

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

4) obowiązującymi ustaleniami graficznymi są: 
a) linie rozgraniczenia terenów elementarnych o różnym przeznaczeniu lub 

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

5) oznaczenia liniowe projektowanej infrastruktury technicznej są orientacyjne i 
nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych, 

6) zagospodarowanie wewnętrzne terenów elementarnych oznaczone linią  
przerywaną  na załączniku graficznym uchwały jest proponowane. 

4. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany w planie -  w tekście ustaleń 
szczegółowych uchwały – § 4: 

1) dla każdego terenu elementarnego sprecyzowano ustalenia szczegółowe 
zawarte w KARCIE TERENU, 

2) pełny układ KARTY TERENU obejmuje: 
a) numer kolejny karty terenu,  



 3

b) SYMBOL TERENU – w formie identyfikatora cyfrowo – literowego gdzie 
pierwsza cyfra 2 oznacza numer kolejnej zmiany planu, litera R oznacza 
nazwę jednostki strukturalnej, liczba jest numerem porządkowym, 
następującym po użytych w zmienianym planie a litera bądź litery 
oznaczają podstawową funkcję terenu; numery porządkowe terenów 
komunikacji drogowej poprzedzone są cyfrą 0 i są zgodne z numeracją 
zmienianego planu, symbol literowy dotyczy klasyfikacji funkcjonalnej ulic,  

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

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

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

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

graficznym do uchwały. 
5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek 

mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 
mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi, 

2) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy - 
należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny zawierający dwa lub więcej 
mieszkań lub ich zespół, o wskaźniku intensywności zabudowy niższym niż 
wartość 0,70,  

3) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy 
powierzchni całkowitej kondygnacji naziemnych wszystkich obiektów 
usytuowanych na terenie elementarnym do całkowitej powierzchni tego terenu, 

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt 
rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, 
a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich trwałą wegetację, o 
powierzchni nie mniejszej niż 10m2,  

5) ilości kondygnacji 2 lub 3  w połączeniu z wysokimi dachami  - należy przez to 
rozumieć że druga lub trzecia  może być usytuowana wyłącznie w poddaszu, 

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

7) liniach rozgraniczenia - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o 
różnych funkcjach bądź różnych zasadach zagospodarowania, 

8) liniach podziału wewnętrznego - należy przez to rozumieć linie podziału terenu 
elementarnego, proponowane i stanowiące ilustrację zasad zagospodarowania 
terenu, nie wykluczających innych podziałów zgodnych z ustaleniami, 

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

10)  obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię dla sytuowania  
frontów obiektów kubaturowych, 

11) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność: handlową,      
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gastronomiczną, biurową lub rzemieślniczą czy produkcyjną, nie  powodującą 
powstawania ścieków  technologicznych oraz odpadów niebezpiecznych, a 
także nie stwarzającą konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania; ewentualne uciążliwości winny zamykać się w granicach działki 
własnej, 

12) funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć sposób użytkowania  
przeważający  na terenie, 

13) funkcji dopuszczalnej - należy przez to rozumieć funkcję inną niż podstawowa, 
która uzupełnia funkcję podstawową, 

14) strefie ruchu uspokojonego – należy przez to rozumieć tereny na których 
stosuje się różne formy ograniczenia ruchu pojazdów kołowych oraz stworzenie 
dogodnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego. 
 

 
Ustalenia ogólne 

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

2. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego o 
powierzchni 1355 m2 (w tym 800 m2 klasy RIVa, część działki nr 54 i 555 m2 klasy 
RV, działka nr 86/8) na cele nierolnicze. 

3. Do wszystkich obiektów i terenów, urządzeń i węzłów infrastruktury 
technicznej musi być zapewniony dostęp komunikacyjny z drogi publicznej. Obsługa 
komunikacyjna w obrębie poszczególnych terenów elementarnych wewnętrznymi 
ciągami komunikacyjnymi. 

4. Obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkowania i garażowania 
na terenach własnych w minimalnej wielkości: 

1) 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, 
2) 1 garaż na działkę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
3) 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług.    

5. Wykonywanie robót ziemnych w odległości do 20 m od linii rozgraniczenia 
terenów kolejowych powinno być każdorazowo uzgadniane z Zarządem Kolei.  
6. Zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i 

wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci miejskiej infrastruktury technicznej.  
7. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę : 
a) z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych ułożonych w liniach 

rozgraniczenia dróg publicznych, a zasilanych z ujęcia wody                          
„Mścięcino”, 

b) niezależnie od zaopatrzenia obszaru w wodę z sieci wodociągowej   
wymagane zaopatrzenie mieszkańców z awaryjnych studni publicznych 
których lokalizacja wymaga przeprowadzenia stosownych badań 
hydrogeologicznych, 

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez istniejącą i projektowaną 
kanalizację sanitarną grawitacyjno tłoczną do oczyszczalni ścieków Zakładów  
Chemicznych „Police” SA.  

3) odprowadzenie wód opadowych poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację 
deszczową do kanału Łarpii po ich podczyszczeniu, 
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4) zaopatrzenie w gaz z istniejących i projektowanych gazociągów niskiego 
ciśnienia zasilanych z gazociągu niskiego ciśnienia przebiegającego w ul.  
Asfaltowej, 

5) zasilanie w ciepło w systemie ogrzewania indywidualnego opalanego paliwem  
gazowym, płynnym lub energią elektryczną, 

6) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV; stacje zasilane będą liniami kablowymi 15 kV,  
ze stacji wyprowadzane będą linie kablowe 0,4 kV. 

7) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów po wstępnej segregacji wywóz Zakładu 
Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, 

8) w zakresie telekomunikacji obsługę poprzez centralę w Policach i sieć kablową 
rozdzielczą.    

8. Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej nie wymienionej w 
ustaleniach szczegółowych w razie wystąpienia uzasadnionej potrzeby w liniach 
rozgraniczenia dróg.    

 
Ustalenia szczegółowe 

 
  § 4. Ustala się następującą treść ustaleń szczegółowych dla terenów elementarnych 
(numer zmiany 2, jednostka strukturalna R– teren położony między ulicami 
Nadbrzeżną, Palmową  i Asfaltową): 
1) 
SYMBOL TERENU  2 – R16Mj,U  
Granice terenu: Od południa ul. Palmowa; od zachodu ul. Asfaltowa i projektowana 

droga 2–06KD; od północy projektowana droga 2–06 KD, ciąg pieszy 
2 – 09 KP oraz teren zieleni wysokiej 2–R19ZW na posesji nr 1 przy 
ul. Nadbrzeżnej; od wschodu ul. Nadbrzeżna i tereny zieleni wysokiej 
2– R19ZW.   

1.  Powierzchnia 
terenu: 

         2,65 ha 

2. Ustalenia  
funkcjonalne: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) dopuszcza się istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o 

niskiej intensywności oraz zmianę sposobu użytkowania i adaptację 
istniejących budynków na taką funkcję,  

3) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, towarzyszących 
   funkcji mieszkaniowej. 

3. Ustalenia 
kompozycji 
i form zabudowy 
oraz 
zagospodarowania  
terenu:  

1) zakaz zmiany kompozycji zabudowy i zagospodarowania terenu 
    w pierzei ulicy Palmowej, 
2) zabudowa wolnostojąca, 
3) ilość kondygnacji maksymalnie 3, 
4) wysokość zabudowy maksymalnie 12 m, 
5) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej 
    od 300 do 450, ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów   
     infrastruktury technicznej, 
6) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 
   wartości 0,50, 
7) funkcje usługowe lokalizować w parterach budynków lub w 
     wydzielonej zabudowie, dla której obowiązuje: 
       a) ilość kondygnacji 1 
       b) wysokość zabudowy do 7 m 
       c) dach jednospadowy lub wielospadowy 
       d) wskaźnik intensywności zabudowy zawiera się w  wartości 0,50 
8) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekroczyć  
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     20% powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowej, 
9) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic 

wynoszą:  
       a) od projektowanej drogi 2 – 06 KD – 4m; wzdłuż działki nr70 

zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały,  
       b) od ul. Asfaltowej – zgodnie z załącznikiem graficznym do  

uchwały, 
       c) od ul. Nadbrzeżnej – zgodnie z załącznikiem graficznym do 

uchwały, 
10) od linii rozgraniczenia terenów zieleni wysokiej 2 – R19 ZW 

zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały, 
11) obowiązujące linie zabudowy wzdłuż ulicy Palmowej w linii 

zabudowy istniejącej, zgodnie z załącznikiem graficznym do 
uchwały. 

4. Ustalenia  zasad 
parcelacji: 

1) minimalna wielkość wydzielanej działki –450 m2, ustalenie nie 
   dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej,  
2) zagospodarowanie wewnętrzne oznaczone w załączniku graficznym 

jest  proponowane. 
5. Ustalenia 

ekologiczne: 
1) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej nie może być 
    mniejszy niż 40% pow. działki, 
2) uciążliwości projektowanych usług związanych z podstawową 

funkcją terenu nie mogą oddziaływać w przestrzeni poza granicami 
poszczególnych działek,  

3) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu; zakaz nie dotyczy 
istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 70, 

4) zmiana ukształtowania terenu dopuszczalna jedynie w zakresie 
   niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji zainwestowania. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna terenu z ul. Palmowej i z projektowanej 
    drogi  2 – 06 KD, 
2) obsługa komunikacyjna wewnątrz terenu poprzez strefę ruchu 
    uspokojonego drogami wewnętrznymi o szerokości w liniach 
    rozgraniczenia  minimum 5 m; zagospodarowanie w załączniku 
    graficznym do uchwały jest proponowane, 
3) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w paragrafie 3, ust. 3, 4, 8.  

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) utrzymuje się istniejące zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
    technicznej zabudowy wzdłuż ulicy Palmowej i przy ulicy 
    Nadbrzeżnej, 
2) istniejąca i projektowana zabudowa do podłączenia do 
    projektowanej sieci infrastruktury technicznej w drodze  2 – 06 KD 
    obejmującej: 
        a) sieć wodociągową, 
        b) sieć gazową niskiego ciśnienia, 
        c) kanalizację sanitarną, 
        d) kanalizację deszczową, 
        e) rurociąg tłoczny ścieków, 
        f) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV, 
        g) teletechniczną linię kablową, 
3) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w paragrafie 3, ust. 6,7,8.       
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2) 
SYMBOL  TERENU  2 – R17Mj,U  
Granice terenu: Od południa ulica Modrzewiowa; od zachodu ulica Asfaltowa; od 

północy granica posesji nr 16 przy ul. Asfaltowej; od wschodu 
projektowana droga dojazdowa 2 – 06 KD.   

1. Powierzchnia terenu         0,21 ha 
2. Ustalenia  

funkcjonalne: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych towarzyszących 

funkcji mieszkaniowej. 
3. Ustalenia 

kompozycji i form  
zabudowy oraz 
zagospodarowani
a terenu:  

1) zabudowa wolnostojąca, 
2) ilość kondygnacji maksymalnie 3, 
3) wysokość zabudowy maksymalnie 12 m, 
4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej od 
    300 do 450, ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów infrastruktury  
     technicznej, 
5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 
    0,40, 
6) funkcje usługowe lokalizować w parterach budynków lub w 

wydzielonej zabudowie, dla której obowiązuje: 
       a) ilość kondygnacji 1, 
       b) wysokość zabudowy do 7 m, 
       c) dach jednospadowy lub wielospadowy, 
       d) wskaźnik intensywności zabudowy zawiera się w wartości 0,40, 
7) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekroczyć 
    20% powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowej, 
8) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic 

wynoszą:  
        a) od projektowanej drogi 2 – 06 KD – 4 m, 
        b) od ul. Asfaltowej – 4 m.  

4. Ustalenia zasad 
parcelacji: 

1) minimalna wielkość wydzielanej działki – 600 m2, ustalenie nie 
dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej, 

2) zagospodarowanie wewnętrzne oznaczone w załączniku graficznym 
do uchwały jest proponowane. 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

1) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% 
powierzchni działki, 

2) uciążliwości projektowanych usług związanych z podstawową 
funkcją terenu nie mogą oddziaływać w przestrzeni poza granicami 
poszczególnych działek, 

3) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu, 
4) zmiana ukształtowania terenu dopuszczalna jedynie w zakresie 
    niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji zainwestowania. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna projektowaną drogą dojazdową 2– 06 KD, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3,4 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) projektowana zabudowa do podłączenia do projektowanej sieci  
    infrastruktury technicznej w drodze 2 – 06 KD, obejmującej: 
        a) sieć wodociągową, 
        b) sieć gazową niskiego ciśnienia, 
        c) kanalizację sanitarną, 
        d) kanalizację deszczową, 
        e) rurociąg tłoczny ścieków, 
        f) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV, 
        g) teletechniczną linię kablową, 
2) istniejące przyłącze wody do przebudowy, 
3) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w paragrafie 3, ust. 6,7,8. 

 
 



 8

3) 
SYMBOL    TERENU  2 – R18EE 
Granice terenu: Przy ul. Nadbrzeżnej, w terenie zadrzewionej skarpy. 
1. Powierzchnia terenu        0,01 ha 
2. Ustalenia 

funkcjonalne: 
tereny dla realizacji celów publicznych , teren urządzeń 
elektroenergetycznych. 

4. Ustalenia zasad 
parcelacji: 

zakaz parcelacji. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna z ul. Nadbrzeżnej, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w §  3, ust. 3. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) stacja transformatorowa 15/04 kV, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 6 i 7 pkt.6. 

 
4) 
SYMBOL     TERENU  2 – R19ZW 
Granice terenu: Przy ul. Nadbrzeżnej i wzdłuż ciągu pieszo jezdnego 2 – 09 KP  
1. Powierzchnia terenu         0,21 ha 
2. Ustalenia 

funkcjonalne: 
tereny dla realizacji celów publicznych na zieleń wysoką. 

4. Ustalenia zasad 
parcelacji: 

minimalna wielkość wydzielanej działki 300m2, ustalenie nie dotyczy       
działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

zakaz wycinki drzew poza cięciami sanitarnymi. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

obsługa komunikacyjna z ul. Nadbrzeżnej. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

utrzymuje się istniejące zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej istniejącej zabudowy przy ul. Nadbrzeżnej nr 1. 

 
5)  
SYMBOL  TERENU  2 – 01KZ  
Granice terenu: Ulica Asfaltowa, istniejąca - część w granicach opracowania zmiany.  
1. Powierzchnia terenu         0,20 ha 
2. Ustalenia 

funkcjonalne: 
droga zbiorcza powiatowa. 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

urządzenie zieleni wysokiej przyulicznej o charakterze izolacyjnym. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) długość drogi w granicach zmiany planu – 85 m, 
2) szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna, minimum 19 m, 
3) przekrój poprzeczny: 
       a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3,5 m, 
       b) obustronne chodniki, 
4) przystanki autobusowe w wydzielonych zatokach z jezdni głównej, 
5) zakaz bezpośredniej obsługi przyległego terenu, 
6) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) w liniach rozgraniczenia drogi przebiega: 
       a) sieć wodociągowa, 
       b) sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia, 
       c) kanalizacja sanitarną, 
       d) kanalizacja deszczową, 
       e) elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 
       f) teletechniczna linia kablowa,         
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 8. 
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6)  
SYMBOL  TERENU  2 – 06 KD  
Granice terenu: Istniejąca ulica Modrzewiowa oraz wschodnia i północna granica 

opracowania zmiany planu. 
1. Powierzchnia  

terenu: 
        0,37 ha 

2. Ustalenia 
funkcjonalne: 

droga dojazdowa, projektowana droga gminna. 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

urządzenie zieleni przyulicznej o charakterze izolacyjnym. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) długość ulicy ca 350 m, 
2)szerokość w liniach rozgraniczenia 10 m; na odcinku wzdłuż 

południowej granicy posesji nr 13 o długości ca 20m, szerokość 
drogi -  4 m, 

3) przekrój poprzeczny: 
       a) jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m, 
       b) chodniki obustronne,       
4) nawierzchnia utwardzona, 
5) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1)w liniach rozgraniczenia drogi projektuje się:  
       a) sieć wodociągową, 
       b) sieć gazową niskiego ciśnienia, 
       c) kanalizację sanitarną, 
       d) kanalizację deszczową, 
       e) rurociąg tłoczny ścieków, 
       f) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV, 
       g) teletechniczną linię kablową, 
       h) przepompownię ścieków, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 8. 

 
7) 
SYMBOL  TERENU  2 – 09 KP  
Granice terenu: Istniejący dojazd i dojście do posesji przy ul. Nadbrzeżnej nr 1 
1. Powierzchnia  

terenu: 
        0,05 ha 

2. Ustalenia 
funkcjonalne: 

strefa ruchu uspokojonego – ciąg pieszy.  

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) długość ciągu ca 85 m, 
2) szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna od 5m do 8m.  
3) dopuszcza się dojazd do posesji przy ul. Nadbrzeżnej nr 1 i 
   Cisowej nr 17, 
4)ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) w liniach rozgraniczenia drogi projektuje się kanalizację 
     deszczową, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust.8. 
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(numer zmiany 2, jednostka strukturalna  R – teren położony pomiędzy ulicami 
Świerkową, Asfaltową i terenami kolejowymi) 
 
8) 
SYMBOL TERENU  2 – R21Mj,U  
Granice terenu: Teren pomiędzy ulicami Świerkową i Jodłową. 
1. Powierzchnia terenu         0,48 ha 
2. Ustalenia  

funkcjonalne: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych. 

3. Ustalenia 
kompozycji i form  
zabudowy oraz 
zagospodarowania 
terenu:  

1) zabudowa wolnostojąca, 
2) ilość kondygnacji maksymalnie 3, 
3)wysokość zabudowy maksymalnie 12 m, 
4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej 
    od 300 do 450,  ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów 
    infrastruktury technicznej, 
5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 

wartości 0,65, 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic 
    wynoszą 4m,  
7) funkcje usługowe lokalizować w parterach budynków lub w 
    wydzielonej zabudowie, dla której obowiązuje: 
       a) ilość kondygnacji 1, 
       b) wysokość zabudowy do 7 m, 
       c) dach jednospadowy lub wielospadowy, 
       d) wskaźnik intensywności zabudowy zawiera się w wartości  

0,65, 
8) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekroczyć 
    25% powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowej.  

4. Ustalenia zasad 
parcelacji: 

minimalna wielkość wydzielanej działki 500m2 . 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

1) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniejszy niż 
    50% powierzchni działki, 
2) uciążliwości projektowanych usług związanych z podstawową 
    funkcją terenu nie mogą oddziaływać w przestrzeni poza  

granicami  poszczególnych działek, 
3) zakaz odprowadzania ścieków i wód opadowych do gruntu. 
4) zmiana ukształtowania terenu dopuszczalna jedynie w zakresie 
    niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji zainwestowania. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna z ul. Jodłowej i Świerkowej - zaplecza 
    posesji, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3, 4 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) utrzymuje się istniejące zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
    technicznej istniejącej zabudowy w: 
        a) sieć wodociągową, 
        b) sieć gazową niskiego ciśnienia, 
        c) kanalizację deszczową, 
        d) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV, 
2) istniejąca i projektowana zabudowa do podłączenia do 
   projektowanej kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej linii kablowej  
   w ulicy Jodłowej, 
3)ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust.6, 7 i 8. 
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9) 
SYMBOL  TERENU  2 – R22Mj,U  
Granice terenu: Teren pomiędzy ul. Jodłową a projektowaną drogą 2 – 04 KD. 
1. Powierzchnia terenu:         0,62 ha 
2. Ustalenia 

funkcjonalne: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych. 

3. Ustalenia 
kompozycji i form  
zabudowy oraz 
zagospodarowania 
terenu: 

1) zabudowa wolnostojąca, 
2) ilość kondygnacji maksymalnie 3, 
3) wysokość zabudowy maksymalnie 12 m, 
4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej 
    od 300 do 450, ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów 
    infrastruktury technicznej,  
5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 

wartości  0,50, 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy 
    Jodłowej wynoszą 4 m,  
7) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia terenów 
    kolejowych wynoszą 20 m, 
8) funkcje usługowe lokalizować w parterach budynków lub w 
    wydzielonej zabudowie, dla której obowiązuje: 
       a) ilość kondygnacji 1, 
       b) wysokość zabudowy do 7 m, 
       c) dach jedno spadowy lub wielospadowy, 
       d) wskaźnik intensywności zabudowy zawiera się w wartości 

0,50, 
9) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekroczyć 
    25% powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowej. 

4. Ustalenia zasad 
parcelacji: 

minimalna wielkość wydzielanej działki 400 m2 . 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

1) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniejszy niż 
     50% powierzchni działki, 
2) uciążliwości projektowanych usług związanych z podstawową 
    funkcją terenu nie mogą oddziaływać w przestrzeni poza 

granicami poszczególnych działek, 
3) zakaz odprowadzania ścieków i wód opadowych do gruntu, 
4) zmiana ukształtowania terenu dopuszczalna jedynie w zakresie 
   niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji zainwestowania.  

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna terenu z ul. Jodłowej, po wybudowaniu  
   drogi 2 – 04 KD możliwa obsługa zaplecza działek, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3, 4 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) utrzymuje się istniejące zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
        technicznej istniejącej zabudowy w: 
        a) sieć wodociągową 
        b) sieć gazową niskiego ciśnienia 
        c) kanalizację deszczową 
        d) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV 
2) istniejąca i projektowana zabudowa do podłączenia do 
    projektowanej kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej linii kablowej 
    w ulicy Jodłowej, 
3) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 6,7 i 8.        
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10) 
SYMBOL  TERENU  2 – R23U,Mj  
Granice terenu: Teren pomiędzy ul. Jodłową ,Świerkową a Asfaltową. 
1. Powierzchnia terenu:         0,21 ha 
2. Ustalenia  

funkcjonalne: 
1) tereny zabudowy usługowej, 
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
       jednorodzinnej towarzyszącej zabudowie usługowej. 

3. Ustalenia 
kompozycji i form  
zabudowy oraz 
zagospodarowania 
terenu:  

1) zabudowa wolnostojąca, 
2) ilość kondygnacji maksymalnie 3, 
3) wysokość zabudowy maksymalnie 12 m, 
4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej 
    od 30% do 45% ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów 
    infrastruktury technicznej,  
5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać  

wartości 0,50, 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic 
    wynoszą:  
     a) od ul. Asfaltowej – 10 m, 
     b) od ul. Świerkowej i ul. Jodłowej – 4 m, 
     c) od projektowanej drogi 2 – 04 KD – 4m, 
7) funkcje usługowe lokalizować w parterach budynków lub w 
    wydzielonej zabudowie, dla której obowiązuje: 
    a) ilość kondygnacji 1, 
    b) wysokość zabudowy do 7 m, 
    c) dach jednospadowy lub wielospadowy, 
    d) wskaźnik intensywności zabudowy zawiera się w wartości 0,50  
8) powierzchnia użytkowa funkcji mieszkaniowej nie może 
    przekroczyć 30% powierzchni użytkowej funkcji usługowej.  

4. Ustalenia zasad 
parcelacji: 

minimalna wielkość wydzielanej działki 600 m2 , ustalenie nie 
       dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

1) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniejszy niż 
     50% powierzchni działki, 
2) uciążliwości projektowanych usług związanych z podstawową 

funkcją terenu nie mogą oddziaływać w przestrzeni poza 
granicami poszczególnych działek, 

3) zakaz odprowadzania ścieków i wód opadowych do gruntu, 
4) zmiana ukształtowania terenu dopuszczalna jedynie w zakresie 
    niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji zainwestowania. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna terenu z ul. Jodłowej i Świerkowej; po  
     wybudowaniu drogi 2 – 04 KD możliwa obsługa zaplecza działek,  
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3,4 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) utrzymuje się istniejące zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
    technicznej istniejącej zabudowy w: 

a) sieć wodociągową, 
b) sieć gazową niskiego ciśnienia, 
c) kanalizację deszczową, 
d) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV, 

2) istniejący wodociąg rozdzielczy do przełożenia, 
3) do likwidacji stacja redukcyjno pomiarowa gazu, 
4) istniejąca i projektowana zabudowa do podłączenia do 
    projektowanej kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej linii kablowej 
    w ulicy Świerkowej, 
5)istniejąca stacja transformatorowa słupowa 15/0,4 kV do dalszego 
  użytkowania,  
6)ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust.6,7 i 8.        
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11)  
SYMBOL  TERENU  2 – R24Mj,U  
Granice terenu: Część działek o nr ewidencyjnych 55 i 54, położonych na północ od 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 
1. Powierzchnia terenu:         0,43 ha 
2. Ustalenia  

funkcjonalne: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych. 

3. Ustalenia 
kompozycji i form  
zabudowy oraz 
zagospodarowania 
terenu:  

1) zabudowa wolnostojąca, 
2) ilość kondygnacji maksymalnie 3, 
3) wysokość zabudowy maksymalnie 12 m, 
4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej 
    od 300 do 450  ustalenie nie dotyczy garaży i obiektów 
    infrastruktury technicznej,  
5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 

wartości  0,50, 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia: 
    a) projektowanej  drogi 2 – 04 KD  wynoszą 4m, 
    b) terenów kolejowych wynoszą 20m, 
7) funkcje usługowe lokalizować w parterach budynków lub w 
    wydzielonej zabudowie, dla której obowiązuje: 
    a) ilość kondygnacji 1, 
    b) wysokość zabudowy do 7 m, 
    c) dach jedno spadowy lub wielospadowy, 
    d) wskaźnik intensywności zabudowy zawiera się w wartości 0,50  
8) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekroczyć 
    25% powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowej.   

4. Ustalenia zasad 
parcelacji: 

1) minimalna wielkość wydzielanej działki 1000 m2  
2) zagospodarowanie wewnętrzne oznaczone w załączniku 
   graficznym jest proponowane. 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

1) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniejszy niż 
     50% powierzchni działki, 
2) uciążliwości projektowanych usług związanych z podstawową 

funkcją terenu nie mogą oddziaływać w przestrzeni poza 
granicami poszczególnych działek, 

3) zakaz odprowadzania ścieków i wód opadowych do gruntu, 
4) zmiana ukształtowania terenu dopuszczalna jedynie w zakresie 
    niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji zainwestowania. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej drogi 2 – 04 KD, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3,4,5 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) podłączenie projektowanej zabudowy do projektowanej w liniach 
        rozgraniczenia drogi 2 – 04 KD sieci infrastruktury technicznej: 
        a) sieć wodociągowa, 
        b) sieć gazowa niskiego ciśnienia, 
        c) kanalizacja sanitarna, 
        d) kanalizacja deszczowa, 
        e) elektroenergetyczna linię kablowa 0,4 kV, 
        f) teletechniczna linię kablowa,  
2) w liniach rozgraniczenia wewnętrznego ciągu pieszo jezdnego 
    wzdłuż linii rozgraniczenia terenów kolejowych projektuje się: 
       a) kanalizację sanitarną, 
       b) kanalizację deszczową, 
       c) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV, 
3) istniejąca sieć gazowa niskiego ciśnienia do dalszego użytkowania, 
4) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 6,7,8.         

 
 



 14

 
12) 
SYMBOL  TERENU  2 – R25EE  
Granice terenu: U zbiegu ulic Klonowej i Świerkowej 
1. Powierzchnia terenu:         0,01 ha 
2. Ustalenia 

funkcjonalne; 
tereny dla realizacji celów publicznych teren urządzeń 
elektroenergetycznych. 

4. Ustalenia zasad 
parcelacji: 

zakaz parcelacji. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna z ul. Klonowej, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3.  

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) stacja transformatorowa 15/04 kV, 
2) istniejąca kanalizacja deszczowa do przebudowy, 
3) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 6 i 7 pkt. 6. 

 
13) 
SYMBOL  TERENU  2 – R26KS  
Granice terenu: Na wschód od projektowanej drogi dojazdowej do ul. Klonowej. 
1. Powierzchnia terenu:         0,04 ha 
2. Ustalenia  

funkcjonalne: 
1) tereny dla realizacji celów publicznych tereny komunikacji 
     samochodowej ( zatoka parkingowa itp.), 
2) ścieżka rowerowa o charakterze lokalnym.  

4. Ustalenia zasad 
parcelacji: 

zakaz parcelacji. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna z ul. Klonowej lub Świerkowej, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ,ust.3 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) istniejąca kanalizacja deszczowa do przebudowy, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 6 i 7. 

 
14) 
SYMBOL  TERENU  2 – 014KZ  
Granice terenu: Ulica Klonowa – istniejąca, część w granicach opracowania zmiany.  
1. Powierzchnia terenu:         0,05 ha 
2. Ustalenia 

funkcjonalne: 
droga zbiorcza, gminna. 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

urządzenie zieleni wysokiej przyulicznej o charakterze izolacyjnym. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) długość drogi w granicach zmiany planu – 40 m, 
2) szerokość w liniach rozgraniczenia 13 m - w granicach zmiany, 
3) przekrój poprzeczny: 

a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu szerokości po 3,0 m, 
b) obustronne chodniki, 

4) przystanki autobusowe w wydzielonych zatokach, 
5) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1)w liniach rozgraniczenia drogi projektuje się:  
a) sieć wodociągową, 
b) sieć gazową niskiego ciśnienia, 
c) kanalizację sanitarną, 
d) kanalizację deszczową, 
e) teletechniczną linię kablową, 

2)utrzymuje się istniejącą elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV, 
3) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 8. 
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15) 
SYMBOL  TERENU  2 – 05 KD  
Granice terenu: Ulica Świerkowa i Jodłowa. 
1. Powierzchnia terenu:         0,44 ha 
2. Ustalenia 

funkcjonalne: 
droga dojazdowa, gminna z ciągiem pieszym. 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

zachować istniejący drzewostan wzdłuż zachodniej linii  
       rozgraniczenia terenu. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) długość drogi wraz z ciągiem pieszym 540 m, 
2) szerokość w liniach rozgraniczenia drogi dojazdowej minimum 10 m, 
     na odcinku długości 30m przebiegającym między terenem kolei a 
     działką nr 52/9 szerokość drogi 8m, 
3) przekrój poprzeczny: 
        a) jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m, 
        b) obustronne chodniki, 
4) połączenie drogi z ul. Asfaltową ciągiem pieszym długości 50 m o 
     szerokości minimum 8 m, 
5) przebieg ścieżki rowerowej jako wydzielony poza jezdnią, 
6)ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 3 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1)w liniach rozgraniczenia drogi przebiega:  
      a) wodociąg rozdzielczy, 
      b) sieć gazowa niskiego ciśnienia, 
      c) kanalizacja deszczowa, 
      d) elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 
      e) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV, 
2) w liniach rozgraniczenia dróg projektuje się:  
       a)  wodociąg rozdzielczy, 
       b) kanalizację sanitarną, 
3)ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 8. 

 
16)  
SYMBOL  TERENU  2 – 04 KD  
Granice terenu: Projektowana droga przebiegająca od ul. Asfaltowej w kierunku terenów 

kolejowych z odgałęzieniem na południowy- wschód 
1. Powierzchnia terenu:         0,32 ha 
2. Ustalenia 

funkcjonalne: 
droga dojazdowa, projektowana droga gminna. 

5. Ustalenia 
ekologiczne: 

urządzenie zieleni wysokiej przyulicznej o charakterze izolacyjnym. 

6. Ustalenia 
komunikacyjne: 

1) długość ulicy w granicach opracowania 250 m, 
2) szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna minimum 12 m, 
3) przekrój poprzeczny: 
        a) jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości po 3 m, 
        b) obustronne chodniki, 
4) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust.3 i 8. 

7. Ustalenia 
inżynieryjne: 

1) w liniach rozgraniczenia drogi projektuje się:  
        a) sieć wodociągową rozdzielczą, 
        b)  sieć gazową niskiego ciśnienia, 
        c) kanalizację sanitarną, 
        d) kanalizację deszczową, 
        e) elektroenergetyczną linię kablową 15 kV, 
        f) teletechniczną linię kablową, 
2) ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 3, ust. 8. 
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Postanowienia ko ńcowe 

 
 § 5. 1.  Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police, przyjętym Uchwałą 
Nr LV/328/98 Rady Miejskiej w Policach z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta   
Police w rejonie ul. Asfaltowej (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1998r. Nr 17, poz. 
124) obejmujące tereny o symbolach BI – 11EE działka nr48/4 i BI – 014 KZ część 
ulicy Klonowej działka nr 47 oraz  Uchwałą Nr XXXIX/301/01 Rady Miejskiej w 
Policach z dnia 6 czerwca 2001r. w sprawie zmian w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego m. Police dla obszaru położonego na południe od 
ulic: Grunwaldzka, Goleniowska i na wschód od linii kolejowej Szczecin – Trzebież, 
tzw. „Police – Wschód” (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 26, poz.  
600) obejmujące tereny o symbolach: R-12Mj,U w części - działki nr 191 i 88/21; R-
13Mj,U; R-14MNn; R-06KD w części - działki nr 86/8 i 118; R-09KP; R-01KZ część 
ulicy Asfaltowej; R-07KD w części - działka nr 88/21; R-4Mj,U; R-5Mj,U; R-6U,Mj; R-
7Mj,U w części - działka nr 54; R-04KD w części - działka nr 56; R-05KD.  

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

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

Przewodnicz ący Rady 
 

Kazimierz Wirkijowski 
 
 
 
 


